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Konservatoriai Tikisi
Laimėti Rinkimus

I ! ' ............... '

Bus renkami 615 atstovų. Triukšminga 
pabaiga kampanijos. Valijos angliaka

siai balsuoja dėl paskelbimo streiko

BAIGUS SKRIDIMĄ Į STRATOSFERĄ
——. ........ ' "*• '■ j11 •   . t'.į'.--,.

LONDONAS, lapkr. 13---- Ry- Kadangi nėra jokio
toj visa Anglija eis prie bal
savimo urnų ir rinks naują par- 
liamentą.

Rinkimų kampanija labai 
triukšmingai užsibaigė. Užsibai
gė tuo, kad valdžios narių ir 
buvusio premiero MacDonald 
susirinkimai liko išardyti.

Kada visa šalis rinks parlįą- 
mentą, tai Valijos angliakasiai 
atliks dar ir kitą balsavimą: 
jie balsuos dėl paskelbimo strei
ko Valijos anglių kasyklose. 
Tečiaus jų streikas nacionąlės 

. reikšmės neturi ir į rinkimus 
nepaveiks. Angliakasiai rei
kalauja pakelti algas, bet ir nu
balsavus streiką, streikas dar 
ne tuojaus prasidės, tik jis bus 
unijos atstovams naujas gink*
las derybose su .kasyklų sąyi 
niekais. Valijpje .padėtis (yrą 
klaiki, nes apie įiflsė^ngferka- 
šių nedir&Ž^I^tarp -^ rVieŠpa-- 
tauja didžaiuBias skurdas.

I parlimaentą bus renkamą 
615 atstovų. Konservatoriai, ku
rie dabar turi parliamente 521 
atstovą, tikisi ir šiuos rinkimus 
laimėti. Opozicija (liberalai ir 
darbiečiai) turi tik 91 atstovą.

Italija bando susi
artinti su Vokietija 
ir sudaryti sąjunga
Siekiasi sudaryti kelių valstybių 

sąjungų prieš Angliją, Fran- 
ciją ir Rusiją

RYMAS, lapkr. 13. — Tarp 
Italijos ir Vokietijos yra pa
laikomas slaptas draugiškumas. 
Bet yra klausimas, kaip ilgai 
abiejų šalių diktatoriai įstengs 
slėpti savo draugiškumą ir vis 
didėjantį susiartinimą. Jei tau
tų sąjungos sankcijos labiau 
suspaus Italiją, tai tas dviejų 
diktatoriškų šalių susiartini
mas ankščiau išeis viešumon.

Bet visi mano, kad vistięk 
ateis laikas, kada Italija ir 
Vokietija padarys viešą sąjunga 
ir bandys sudaryti per patį Eu
ropos centrą savo valstybių 
bloką. Tas blokas, kaip dabar 
numatoma, susidėtų iš Vokie
tijos, Lenkijos, Austrijos, Ven
grijos ir Italijos. Tai bucų 
didelis valstybių blokas, kuris 
drąsiai galėtų laikytis prieš

Chicagai ir apielinkei fedęra- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja: x

Apsinaiukę; maža permainą 
temperatūroje.

Temperatūra vakar 12 v. die
ną Chicagoje buvo 440.

Saulė teka 6:38, leidžiasi 
4:31.

svarbaus 
nacionalio klausimo, kuris ju
dintų visą šalį ir priverstų bal
suotojus keisti savo nusistatę 
mą, tai opozicija irgi nesitiki 
laimėjimo. Bet vistiek ji tikisi 
sumažinti konservatorių didžiu
mą. Darbiečiai tikisi pravesti 
nuo 200 iki 250 kandidatų.

Rinkimuose dalyvauja 1,348 
(?) kandidatų. Valdžios pąrti 
ja yra ištsačiusi 584 kandidatus, 
darbiečiai —551, liberalai—51, 
nepriklausomieji—45 (jų tarpp 
du komunistai, kurie nesitiki 
laimėti) ir nepriklausomieji 
darbiečiai—17. Mosley fašistui 
nestato nė vieno kandidato, nes 
sitikėdami laimėti.

37 kandidatai, jų tarpe pre- 
mieras Baldwin, neturi jokios 
opozicijos. Liberalų vadas
LJoyd George, manoma, praeis 
be didelės opozicijos, > Bet Macj- 
bonaldui <gręsia- pralaimėjimas? 
Jis kandidatuoja iš savo dis- 
trikto, ku‘ris yra labai prispaus
tas nedarbo ir skurdo, kurio 
valdžia nesistengia .sumažinti.. 
Todėl gyventojai yra nusistatę 
prieš savo atstovą nacionalėj 
valdžioj.

Angliją, Franciją ir Rusiją.
Sudarius tokį valstybių blo

ką, Italija pirmiausia atsižadės 
Į^ocamo sutarties, kurios tiks
las yra garantuoti vakarinės 
Europos taiką. • • ; '

Italija neskaito Franciją rim
tu savo priešininku, kadangi 
Francijoje bile dieną gali iš
tikti sukilimas, kuris pačią 
Franciją . susilpnins ir padarys 
ją bejėgę spirtis prieš Italiją.

Kritikuoja valdžią, 
bet bedarbiais 

nesirūpina
WASHINGiTON, laįkkr. -13.- 

Georgia gubernatorius Talmage 
yra vienas iš žymiausių dabar* 
tinęs administracijos kritikų, 
prezidentą Rooseveltą ir jo ad
ministraciją jis kritikuoja ir 
piktai puola prie kiekvienos 
progos.

Bet pravedus slaptus tyri
mus jo valstijoje, pasirodė, kad 
jis visai nesirūpina bedarbių 
likimu ,nes bedarbiai stačiai ba
dauja, o jei kurie ir gauna dar
bą, tai turi dirbti už 9c į va
landą.

Tečiaufc tokie dalykai tamgų*- 
bematoriui visai rfeąpeina. Jis 
yra sotus ir jam daug malo 
niau kritikuoti valdžią, negu 
pačiam rūpintis . savo valstijos 
bedarbiais.

MANILA, P. I., lapkr. 13,— 
Gaižiomis radio žiniomis, du 
Žmonės žuvo ir dviejų pasigen
dama paskendus ąįglų prekių 
laivui Silverhazėi. 56 kitų 
yę įuvuąių žmonių liko i$gelb& 
tą po 4 dienų kovos su audrihga

Balionui Explorer II nusileidus žemėn po skridimo į stratosferą. Ant žemės ištiesta baliuno tušr 
čia pūslė. Baliunas buvo pasikėlęs arti 14 mylių ir sumušė visus pirmešnius skridimo stratosfe- 
ron rekordus. Kertėj — kapt. Anderson, kuris vairavo balioną. Jis yra pasiruošęs dar sykį 
stratosferon keltis, kad sumušti savo rekordą, nes jis mano, kad baliunas galėjo kilti dar augš- 
čiau.

Jauna Naujosios Ze
landijos lakūnė 
skrenda per Atlantą
P-lė Jean Batten skrenda iš 

Afrikos į Braziliją

DAKAR, Senegal, Afrikoj, 
lapkr. 13.—Miss Jean Batten, 
24 m., Naujosios Zelandijos la
kūnė, šiandie išskrido per At- 
lantiko vandenyną į Natai, Bra
zilijoj. Ji skrenda viena ir no
ri nustatyti naują greitumo re
kordą iš Anglijos į Pietų Ame
riką. Iš Anglijos ji išskrido 
dvi dienos atgal ir atskrido į 
čia keliais šuoliais.

Ji nors ir jauna, bet yra pa
tyrusi lakūnė ir 1934 m. yra 
padariusi rekordinį skridimą iš 
Anglijos į Australiją. Skrenda 
ji per Atlantiko vandenyną 
siauriausioj jo vietoj ir per 
vandenyną jai teks skristi 1,900 
mylių. Skrenda tropinėj juos
toj, kur nebūna žiemos.

Anglijos-Australijos rekordą 
ji nustatė po dviejų nesėkmin
gų ban'dymų, kuriuose ji sudau
žė savo lėktuvą. Trečiame bam 
dyme ji nuskrido į Australiją į 
14 dienų, 23 vai. tuo sumušda- 
ma keuriomis ir puse dienos 
Amy Mollison rekordą. Bet ii 
jos rekordas neužilgo liko su
muštas kitų lakūnų. Tečiaus iš 
moterų dar niekas jos rekordo 
nesumušė.

BAKERSFIELD, Cal., 1. 12. 
Armijos -lakūnas .kąpt. Buck- 
man nusileido čia su trimis pa- 
šaŽiėriąis ir pasiskundė sergą®. 
Už ‘2O minučių jis buvo jau! 
pebegyvas, miiręš nuo širdies 
ligos.

Nulinčiavp du negru 
vaikinikus

COLUMBUS, Te?., lapkr? 13. 
-—Gal 500 žmonių govėda Altairi 
njiestely atėmė iš policijos'du 
jaunus negrų vaidininkus ir abu 
juos pakorė. Abu jie nebuvo 
nė 17 metų amžiaus. Buvo į> 
tarti nužudę jauną baltą mer
giną. Jie prieš mirt j buk įta
rę ir tretįjį negrą vaikinuką 
ir govėda norėjo jį taipjau nu- 
linčiuoti, bet neįstengė surasti.

8 ūkininkų vaikai 
žuvų gaisre

•.......................... * . • .,4>. U • •». . \

ALEXIS, N. C., lapkr. 13 — 
Aštuoni Hugh Cunningham vai
kai žuvo gaisre, kuris sunaiki
no“ jų dviejų augštų ūkio namą. 
Vaikų amžius siekia nuo kelių 
mėn. iki 22 metų.

Tėvas irgi apdegė bandyda
mas gelbėti vaikus, bet motina 
įstengė, išsigelbėti.

RIPLĖY, W„Vą-, lapkr. 13. 
Čia rastas medyje pakartas de
gantis’ lavonas CGG kempėš 
foremano Gunnoe. Spėjama, 
kad jis pats tokiu keistu būdų 
nusižudė: pirmiau save uždeg
damas, o paskui pasikardamas.

EAST ST. LOUIS, UI., 1. 12. 
—Mrs. Peggy msh prisipažino 
paleidusi per duris keturis šū
vius, nuŠaudaipa savo vyrą 
Willįam, 36 m., dalininką Fuį- 
ler Cab Co.

VARšAVA, L 13.> VARšAVA, 1. 13. — Valstie
čiai Karpotų kalnuose nulinčia 
vo kejjurius plėšikus, kurių šaĮ 
kąr ■ per ilgą laiką terorizavo

lįSĮ

Italai Atmušti Pieti
nėje Ethiopijoje

•' -t* V 1 ' \ \

Dąug italų užmušta ir jų ginklų paimta 
smarkiame mūšyje sii ethiopais. Ethio

pai įsiveržė į Italuos Samoli žemę

............. 1 ..................

Prezidentas rūpinasi 
padidinimų namų 

statybos
Nori sumažinįmo nuošimčių už 

paskolas ant nekilnojamų nuo
savybių

WASHINGTON, lapkr. 13.— 
Prezidentas Rooseveltas išreiškė 
pageidavimą, kad butų sumažin 
ti nuošimčiai už paskolas ant 
nekilnojamų nuosavybių ir bo- 
nų, kad tuo greičiau atgaivinti 
šalį. Numažinimas nuošimčių 
turi liesti ne tik namus, bet ir 
farmas. .: ‘

Tokią nuomonę prezidentas 
išreiškė r kalbėdamas , apie ban- 
kierių. a sociaci j oš pranešimą, 
kad v visur reiškiasi žymus pa» 
gerėjimas padėties.

Prezidentas mano, kad nuo
šimčiai turėtų būti mažesni, ne
gu 6 nuoš. ir ant kiek galima 
vienodi visoje šalyje. Bet su
vienodinimo sunku pasiekti, nes 
ne visur yra lygiai nusistovėju
sios sąlygos.. ; , , /

AugŠti nuošimčiai, pasak pre
zidento, labai trukdo šalies gai
vinimo darbą ir neleidžia at
naujinti namų statybą. Pa v., 
nesenai Georgia valstijoj ūki
ninkai ant savo ūkių negalėjo 
gauti paskolų, net jai ir sutiko 
mokėti 8 ar 16 nuoš. Kitur .gi 
nuošimčiai irgi augšti ir sunku 
gauti paskolas, kas trukdo na
mų ir ūkių pirkimą.

CĄIRO> I^gypte, lapkr. 18.— 
Rimtos studentų riaušės kilo 
prieš anglus Oairoir Tanta,. 
kuriose du studentai liko už
mušti ir 175 studentai ir prit
eistai liko sužeisti.

t 1 •“■**7*
DJIBOUTI, Franci jos Samoli, 

lapkr. 13. —Gautomis žiniomis, 
1,797 italai liko užmušti smar 
kiame naktiniame mūšyje sų 
ethiopais pietinėje Ethiopijbję.

Taipjau gauta žinių, ka^ et- 
hiopai įsibriOvė į Italijos Šamo- 
li žemę ir taikosi užeiti ita
lam iš užpakalio.

Ethiopų kariai užpuolė italų 
kolumną, kuri naktį žygiavo. įš 
Gorahai ir ją sumušė. Ethiopai 
laimėjo keti.‘rius didelius kul
kosvaidžius, tris trokuš, dauį 
reikmenų ir amunicijos, tąipjr^i 
1,700 šautuvų.

Ethiopai irgi aplaikė didelių 
nuostolių mūšyje ,bet jų nuo
stoliai nežinomi.

Ethiopai piaėme šešias italų 
tankas r

Ethiopijos, arriiija, vaddyąują1 pų armija dar nėra pasiekusi 
ma Ras (kunigaikščio) Dėstą karo lauką ir lemiančių mūšių 
Demtu, pradėjo smarkią kontr- dat nebuvo.

Moteris užmušė pa
lankų japonams Chi-
- nijos maršalą
Nušautasis buvo japonų numė
tytas valdyti šiaurinę Chiniją

TIENTSIN, Chinijoj, lapkr. 
13.—Gerai pasirėdžiusį chipietė 
moteris chiniečių buddistų su
sirinkime nušovė maršalą Sun 
Chuan-fang, didelį priėšinipką 
Chinijos nacionalistų valįžios, 
kurį japonai buvo numatę va
du “nepriklausomos” valdžiom 
šiaurinėje Chinijoje. Nųšąutąęią 
yra sūnūs, vieno iš buvusių ga
lingiausių .Chinijos karvedžių, 
kurie dar nesenai valdė vįsą 
Chiniją.,

Kalbama, kad užmušėja yrą 
duktė geri, Sze Chung-pin,: už 
kurio sušaudymą ji kultino1 Mar
šalą Smn.

■ •. _____________  

90 žmonių žuvo pą- 
skendusTurkijos 

laivui
ISTANRUL, Turkijoj, lapkr. 

13.—Anglų prekių laivas Toki, 
praneša, kad jam pasisekė 
gelbėti 111 žmonių nuo Turki
jos laivo Inebolu, kuris pasken
do Smyrna uosto, Tečiausz lai
ve buvo apie 200 Žmonių ir w 
žmonių pasigendama, ar yrą 
žuvę. ,

DETROIT, Mich., lapkr. 13. 
Frank J. Navin, 64 m., savinin
kas Dętroit Tigers bėsboįo 
jaugto, kuris Šiemet laimėjo «yi- 
sos Amęrikos čėmpionat^, šian
die pasimirė nuo širdęs 
jis jodinėjo arkliu4, bet užties 
širdies > atakai, nuo arklio; nit- 
krito ir, už pusės valandos įja- 
simirė ligoninėj.

ataką prieš Italijos armiją pie
tinėje Ethiopijoje ir jau įsi' 
brioVė į Italijos Samoli žemę, 
kur taikosi užeiti italams iš 
užpakalio ir atkirsti italų ba
zes.

Oficialiai patvirtinta, kad 
ethiopai taipjau sumušė italus 
prie Anale šaltinių, kur užmu
šė 12 italų karininkų ir paėmė 
nelaisvėn 1,000 Italijos Samoli 
čiabuvių kareivių.

Taipjau ethiopai ten atėmė iš 
italų ir šešias tankas.

Didelių mūšių dar nebuvo
ADDIb ABABA, lapkr. 13.- 

—Sostinė yra nudžiugusi dei 
gautų žinių apie pirmas didės 
neš ethiopų pergales pietinėje 
Ethiopijoje, kur daug italų už
mušta ir iŠ jų atimta daug gink
lų, amunicijos ir tankų.

vįs dar buvo mažesni 
.susirėmimai su atskirais efhio-

ITALIJA
ANEKSAVO

MAKALE
Veržiasi toliau į pietus šiau

rinėje Ethiopijoje

PARYžIUS, lapkr. 13. — Ita
lijos armija šiaurinėje Ethiopi
joje, vadovaujama gen. Bono, 
paėjo į priekį visu frontu, taip 
kad dabar Italijos armija yra 
užėmusi 100 mylių gilumo ir 
100 mylių platumo Ethiopijos 
plotą.

Užimtąją teritoriją, su Ma
kale miestu, Italija šiandie for
maliai aneksavo (prijungė prie 
Itdlijcvs). Formalėse aneksavi- 
mę ceremonijose dalyvavo ir 
gen. Bono.

INDIANAPOLIS, Ind., lapkr. 
18.—Unistų darbininkų strei
kas sustabdė darbus prie 
$2,000,000 lūšnų griovimo pro
jekto. Streikas kilo dėl kon- 
traktorių nemokėjimo darbinin
kais valdžios nustatytų algų.

KALĖDOS JAU 
SETOLI-^
JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. * JI7 NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
NIEMSr DĖKINGUMO AŠA- 
RĄ IŠSPAUS.

SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PAŠTU AR KAB- 
LĖGRAMA. PERSIUNTIMO 
JŠLĄIDOS nebrangios.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST„ 

CHICAGO, ILL.
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Lietuvoš Naujienos
$Į&e Sietuvos padėtį ir 

jf pasiuntė i Lietuvos '.pasienį, 
Ky§Wuną at-

Čia kartotinai / Jam. siūlė būti
nai išvaduoti iŠ kalėjimo prof.

............
Stasiųpa^. parodo, kad saky- 

tieii v vokiežfį agentai Bffizd kt- m ak hoAje

Sensacingi šarmo 
fotfefit gHį ABg 
Stasiūno parodymai

Spalių rfRĮn. 12 d. valstybės

tais ir gauti žinių. Kratos me- 
tu pas Stasiūnų buvo rasta ži- 
njų apie muši/ kariiioipęnėą pa-

dvičiėiimtas nuošiih

gausia Sttsiren- 
iestelio ir arti-

Av. . h<” 
'''■ ...... .

iuną at- 
pntai ir

atsišaukimai buvo vienodo tu
rinio; jų turinys buvo toks pat, 
kaip, ir Suvalkų krašte ukinin-
fVjA vi 1 A/A-i V*

benti į Vokietiją. Slaptąsias 
žinias Stasiūnui sdririko jo re
zidentai KdrfKe.

* • NBp < ■

Kas tas Stasiūnas?

Š tąsidnas .yraLįihįįs, .101X jri.‘ 
rugpiųčio 28 d; Karalištių km., 
Tverėčiąiiš . ŠV£ri&dįiU 
apskrityje. Bąigęš Viiiiiatis 
tuvių gimnaziją. Į Lietuvą iš 
okupuotos Liėtuyps jis ^atvyko 
1931 metais. 1932 m;. už, pusi-, 
kaltinių .bSudž. Statuto 440 ii* 
591 str. Stasiukas buVo nuteis
tas 1 metus ir 4 meriėsiūs ka
lėti. Iš kalėjimo išėjęs, kurį lai
ką vertėsi vatikų mdkymil Klai
pėdos krašte.

Tardbmąs $fasiuna| paroetį 
kad jis 1984 ni. rtideni buvb 
nuvykęs i Tilžę gauti iš voltier 
čių medžiagilieš pąrąxhoš prof. 
Vbidemąrui iš kalėjimo išva
duoti. Nuvykęs j Tilžę Stasiu^ 
riaš vaidindavęs VoidehiKto gi
minaitį ir ten užmezgęs pršiuš 
su nacionalistais ir vokiečių 
polięija. ( ( ,

Tilžėje kelis Įtartus gavęs iŠ 
vokiečių policijos iįinięų už tei
kiamas apie Lietuvą žįpias. 
Stasiūnas, nelegaliai nuvykęs į 
Vokietiją, už sienos perėjimų, 
kaip paprastai, nebirįęparengimij,. ,ifearsęįt 

’ tas. Kai .teR,, pasisakęsu i ’kM' Jįįa■■ visai lerigva hitdįi1 plįfctt 
esąs Voldemaro giminaitisi .iiį >
nujodęs savo atvykimo tikslų, 
vokiečių valdžios vajdiipnkąi su 
juo labai mandagiai elgęsi,. Pq 

kurio laiko Stasiūnas grįžęs iš 
Tilžės j šakidš ir nuolat palai
kydavo ryšius šu . Vokietijos 
piliečiais anų j e . piišeje. Susipa
žinęs šii kažkokiu Javorovskiu 
iš Rytų Prūsijos, Stasiūnai 
šiain pasipasakojo, itŠnįjįų&i 
išvaduoti iŠ kalėjimb"prof. Vot 
d emar ą. J avordvskis pritarę, 
pažadėjo Stasiūnui medžižglpiai 
padėti ir jatii kitą dieną ša'lty- 
taiii reikaliii, Štasluriįii davė 
800 markių; Ttios jilriigriš dob
damas, Javdtdvškls pažddejb ii* 
daiiglaų duoti; jeig'ii relk^tiį;

Už tuos piiiigus Stasirinaš 
nusipirko rotatorių,, motbęiftią 
ir rašomąją mašiilelę; Mašinė
lė sUši^hds rašydavo jvalfiuš 
štraipsriidš, o fbtatbiiuriii jjibs 
dati^ibdavo. 'tarp jo tiarašytlj' 
sttaiįisftiij yra budingas jSš: 
“Netolima praeitis,-, dabartis ii? 
prie ko eiriairih”.;; 1934 m. pa
baigoje Stasiūnas iii yiSilomd- 
ries rimties (itunistiirią buvo 
ištrenitas į Rokiškio apskHij, 
taČiŽii iš ’teri 1935 m; tjklah- 
džio mėrf. vėl išvyko į Voicleti- 
jų, kuridjo įfyvetib iki šuldiky- 
tab.

. Budąmas Vokietijoje Stasiū
nas užmezgė ryšius su vokiė- 
čiųxpolicnosz valdininkai, s S. A. 
ir S. S. vyrąUš IŠ kafaliailčiaus M. a. • • * .*»'• * ♦ • t t
policijos prezidiumo rUgpiuęio 
mėn. 16 d. jis gaW snieum^k- 
lįo.pasų.r-^ Fremdehpašs tfr. 
340735. Vokiečiai jį rWfTd. HK- 
tjnkl sUor^ąlužubtt proį. ;,Vdl- 
dęinaro pabėgimą ^aįljimbi 
Tam tikslui. Skardiipėnų mOi- 
tifičš vardlrilhkkriiš tarti1 tikrų 
volčlečilj aš:nieT?ųį,. buvo įšOkyla 
netrukdyti Stašiiihiil phsimk- 
ttftl šĮI inibK^fnišį kfirfiĮ' ųi- 
vyicšta iŠ Libidvos, tf. apie to- 
kius j^sūąĮiiknnuą prąnėiinęti 
j Karaliaučių . telef, 24011 iii., 
iššadklkiit ^32 nr; ĖkfįliąučHi- 
j e Stafcitiiias Obėrterėnte Ra&e 
kavinėje buvo pšfdtidtas dyiė^ 
jų vokiečių agentų globai. Jifd- 
du Stasiūną smulkmeniškai iš*

mų: “Ūkininkai Naujiakurei 
iSžtvdt&rei” (šįš . atjišaukimaš 
buvo p&rSdytas Stasiūnui). 
Vienų ir kitų atsišaukimų turi
nio yieįiodumų Stasiūnas tar- 
domas kartotinai patvififi{8.

■ Pasienyje vokiečiai Stasiūnui 
dMudę sKkytl š&vo tikrąją pa
vardę, liepę vadintis Krygeriu, 
Lt. y. slajtyvardžiu;.

Dtailge su Stašiunu sulaikyti 
ir du. jo bendrihihkai-ryšitiin- 
kai: Gustavas. Blečhertas, .žem
dirbys;’ gyv^ Kirkilų km., Kidu- 
lių. vdlsč., §kkių apskr., ir Ka
rolis ; N£girioųiš-Chddakėvičius, 
gyv. KUUne, Ukmergės pi. 50ą.

Kvo^a tuo reikalų spalių 17 
,d. baigta ir perduotą teismui.

VAKARAI LIETIVOI

nėms susirinkti labai nepa
ranku.

Su vakarais dar šiaip ir 
taip, bet su Sofi&ertaiŠ tai tik
ra b'eda." Pašitaikd,* k#d Visa
me miestuke nei vieno 
piano. Pavyzdžiai; pernai. žie- 
ifift' G^iiždžiuoše Itavo, rei$gi4- 
:mąs koiicėhaš (va^iriafil^sis 
riiliziicifiiškas-vbliališk^s vAftiJ- 
ras). Nors miestelis tu£i apie 
šešis tūkstančius gyventojų, 
bet nebuvo galima surasti nei 
vieno piano. Tiesa, pas vaiste 
ninku buvo užtiktas nuo Hiato 
metų pianas, kuris ^uvo visiš
kai išgveręs. tJainininkai taį 
turėję šii savita iŠ Šiaulių dt- 
sivežii ir rpiahU; iieš ^Įt8ip 
nebūtų galėję programos iš
pildyti.

Bet nors , daug sunkumų 
tenka pakelti ir nugalėti, p vis 
dėlto provincijos ją.iiiiimas 
neniileidžiai rankų ir* ditb^. Ir . 
reikia pasakyti, kad jaunimo į 
rengiami vakarai dažniaiišid 
turi tabdi gerų* pdšękrįiių. (

—R. Šniukas.

tai

Nė Speliofcit 
bet

P; SukieM Mbtdvės: Kad 
<llrfH no
rą, vaikai- už paskoįlntus pinį- 
guš, pas^nidę ^anč|ų 
kunigą V. Reičiuną; kad krikš-

■v

l?

Ja

žihti tvarką ir iiSjHokinti ki- 
tos tikybos .čia. esančių žmo
nių, paliko kunigų kieme ra- 
mybėjeA ir giliai tjlęih^oji mo
teris, buvo palaidota be kuni
go. Ėada vėliau buvo kreipta
si su skundu pas, vietos kle- 

nurodant jam kunigo ne- 
UkįiškuriiS;' ©ebohSš/ ataafiK 
k&d kunigai -žinąs ką d&rąš.'

elektra IT apd^tatėš zakras'ti- 
jos lubos, bet pati blŽų^K 
liko nepadegta. Iš šio perkū
no sįnt^lo liųoštolio bažnyčiai 
padalyta apie 1000 litų;

■i. ■ tej*** '*■'*'*
Be to,.,, mięstęlyje padarytą 

ir daugiau nuostolių; Nuo per
kūnijos labai nukentėjo paš
tas. Sugadinti telefono laidai 
ir miesteli^ liko be telefono su- 
sislekimo.

AJLDav^ohis, M.D.
4916 S, Michigan Avė.

nuo 9 iki 11 valandai ryto . 
t iki 8 valandai vakare.

Abart šventadienio ir ketvirtadienio.
' “%*|3U 'i, ■> ‘I. ’ - •

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn ŠL 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 

1323 So. Halsted St. 
fais puo 6 jki 8:30. 
devard įSįia. . .

ir Sekmadieniais— 
pairai sutarties.

.Am
GYDYTOJAS 1Ž CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

■ Didesniuose niiestuose, ku
rie turi po kelioliką tūkstan
čių gyventojų, surengti koks 
Vrikriras,' vaidinimais ar kon
certas nėra suriku. Viena,/mie
sto žmonės .yra daug palan
kesni visokioms pramogoms, 
o kita — pačios rengimo sąly- 
gOŠ' yra visai kitoiiiškbš. Sa-

tais; < ar per laiktaŠčius. Mieš
tuose jaikraščiai. yra daugiau 
prašiplatinę ir labiau skaito
mi...  4^,

' Visai kitoks reikalas su ma- 
z^iš^ jfrrfviiižiįbs 
Šdivgos vakaram
gana, sunkios. ,Pt_ ________
u L5'#' b:beveik neįmanoma parengi
mas išgarsinti. O tai dėl td, 
kad p'rbvihcijdje laikraščiai 
vik dhr inažki tėra šfiatomi. O 
jei kas ir skaito, tai dažniau1- 
šta į įh^šidiihus jokio dėme- 
šlb riękrėipia/ Mat; Lietuvoj 
4Š tvišo garsinimai dSr Hera

i įStaip ar „tefijį bet jia^ėh^i- 
iiįŽs reikaliKga yra išgarsinti. 
Jęigii negarsinsi, tai it publi
koj iiesutrauksi.* Tad jaunuo
liai paprastai . p'adafb labai 
gražias afišas ir nulipdo jd- 
iiils klebonijos tvbrąš, špitoles 
šiehas; krautuvių duris, ir t|.

Jei. vakarą rengia katalikiŠ^ 
ka orgąnjz'acija, . tąi kunigas ir 
iŠ sakyklos paskelbia, bei pa
ragina žųiones atsilankyti. 

; Beje, rengimo komitetas tu
rį,, susižinoti su policijos nuo7 
vada ir višiiš bilietus ten už
registruoti; NUo pąrduptų bi- 
libtų Jioilčlta paima’ 2b Hub- 
šjiiįM .^pirmiau v ■feikčdavb 
mokėti tik 10 nUoš.). Ar ren-

mieštillcaiš
' C ; r.

Skelbimą Z

■3 LA fttZŽZ/f A .

V -rIRtD \
J).. K c D D E t< C u

FFi A»crw

sispyrė nabašnįnkų „lydėti pur
vinu skersgatviu. Kada gimi
nės paprašė lydėti jų pasirink- 
tu keliu* nors truputį ilgesnių, 
bet Užtai, švariu, kunigas nu
siėmė iaiddtiivių apdarų ir vi
sai atsišakė lydėti, rieatsižvei- 
giaht | vailcį ir šiaip žnidiiiti 
mąldiviįriA ir jo runku KŽ&&

7£ Tada iš šhjaįdįnioš inl- 
į pasiūlė jįuiiigd

Švėkšna
Smarki perkūnija ir audra pa- 

i< darė daug nuostolių.
j! 1 , - ......

- Spaiiij 12 d. aį>iė 19 vai. per 
ĮSyŽkšną' praėjo gan didelė an- 
dba Šri labai, skaudžia perku
rti j a ir žaibais. Įtrerike į miį- 

.* y m. . bažnyčių; kurio-
nedraugihįi šūkiai ir grasini-1 jė išbytėjo laiigai, sugadinti . ... . .. .. .... .. .. . ., ... - • ■ ■ . (

siėmė ikidbtuyių, apdarų ii* vi

girtht j vaikų ir š

vimį‘Ii»’* mos

>1 * ................ IM* .................................... III.. .

C ->■

WlEDERĄLpAVlNGS 
■IAN D v £0 AM' A SI1 ATI ON 

r OF CHIČAbb

ŠkoiiftOi Pinigus ant Pirmų 
Morgičių.

Taupykit pinigus užUkrintoj , vietoj, Us $. .Goyerąjnent Įstaigoj, 
F. S. and L. Jns. Corp« apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokei om 4%.
.-V

j7 ’kf

j •

Namų ofisas-
Valando's vai

Ketvirtadieriia:

-PhonėjCanal 6122
Dr. S. Biėžiš

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

Seredomis ir nedėl. pairai sutarti

• Į '

j6Wfi/ borden
Ofiso,valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panędėlio, Seredds ir 
PStiiyčios 6 ild ,9.

v c3paJ •> * ’ aNamai: 6459 S. Rockwell Street 
Telefonas Republic 9600.

Ohso TeL Boulevard 5913
Rez. TeI.*Victory 2343

, Dr. Bertash
756 West 35th St; .

,Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis nasrai sutarti

7elephdne: Boulevard 2800

jvojhrp. ji. imiari 
Lietuvis Advokatas

4631 . SOUTH ASHLĄND. AVENE 
Res. 6515 So» Rockwell St.

.. , TelėpKone: Republic 9723

Tel. Office Wentworth. 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr.Susarina Slakis 
Motera ir vaikii ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valandom 1—4 PO pietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Ar M®® kiirlW 
VaH6jat

MalŠiitt xrir ■ 
ŠAUTO?/ ... «

Nepaveskit , Savo ir Savo 
šeimos Gerbūvio Nežinomiems

Prep^ratanis. $
■ypATA’;' ’kdrios rėllii^klausti.'J#*, 
Ą prepąratųi, kuriuos ,luš\ ir jūsų 

t šeima vartoja , riūo galvos skaudėji
mo vra SAUGUŠ f jegųliariam ,,var
tojimui, yra jūsų šeimos gydytojas, 
paklauskit jo (ypatingai apie Genu
ine BAYER; ASPIRIN.

Jisai luniį. pas,akysu jog prieš lai 
kai buvo išrastas Bayer Aspirin, 
didelė didžiuma “skausmui” malšinti 

“• preparatu • gydytojų buvo skaitomi 
a ne geri skilviui ir. dėl širdies. RĄs

1679
mŠTiN iiikCKIĖtVlCH. Prezidefitasi

jurta f't-t

<■

yra .labai svarbu, žinoti,', <iėį ieškote 
ūmios ir SAUGIOS pagelbės.

^ksųnjnkąi mą^ito į feyer As- 

tu Metodu kaipo pagelba nuo. gal
vos skaudėjimo, ..įręųmptpšku s 
mų, neurįtlį^ jr neuralgijos. Ir 
jonu žmonių patyrimas irode, kad 
yra saugios . kiekvienam žmogui var
toti re^ųliąriąL apie
tai, jeigu norite save apsaugoti.

Jus galite gšdti tikru llayer Aspi- 
rin bile kokioj vaistin.ej-H-pirkdami 
minėkit pilnu vardu BAYER ASPT- 
RIN. Neužmirškite tai ir žiūrėkite, 
kad^ gautumėte tą, ka reikajaujjate.

Bayfer Ašbitiii

[7 išras-

skauš-
• mili-

PO;: 40¥įARS

______ jrtflHRRHSCn.....
ViršiH’jAvėlKsi ir 1dIas ; GyYLmtesF 

kausite Alusu AiriieRoi .

.j. p. rakštis;/-
1900 SO. IIALSTen

Viena didžiausių aptiekti Chicagoj.

Gerkit ir Reikalaukit
viž^A'i^

Žvaigždžiu
Kentucky

'fidurimij

tįnniataįDiįMMįįįĮiji

M'^VALMOUŽ
i88^SStowxĮSW?8HMMmm

ifANl

Lietuviškos 
bėgtiniis

NATHAN 
KANTER

Mutual Liquor Gd.
4707 Šo:, Halsted ŠI

uvl

RDS

t- jį.

.. . - t, t •.■>•* yy ■ . ' ' • ■**

Nariai Chicagos, Ciceroš Lietuvių 
LaidotuViį Dirėktdi-iij Asociacijos;

iSjfentJRif V^kG/iŠ
NEVIRŠKINIMO

. Gali Paliuosuoti Jus
“TurlUj. padėkoti ■ už, Trlner’s jąitter 

Vynų^c.Suvirš metų laiko turėjau1 bė-t 
do»f su nemalimu — ką. tik valgiau 
gasal- darydavos ‘viduriuose. Tris sa- 
vaitėa atgal payuačięu jūsų- ^kųlbimą?. 
nusipirkau buteli, ir nub paties pir-< 

■ mo3R^m|m*p „pęm^lmas.1 diųgcj. riu-’ 
vo taip..kaip atidėjimas bausmės pas-, 
merktam Žmogui.. Dabar^ viduriai vei^ 
klą .kaip, JąlkHMils.-ir, valgau, (kfc tik 
noriu.' Su pagarba, Wallace A. 

COmbS.” .n<v q.i yruK,;
Jei Jūs kenčiate nub ■ nemalimo, 

prasto, ^petito;.,(nevirškinimu,, gaso, 
galvos skaudėjimo; nervotumo, nera- 
mausj mtegp; .didelio /nuovargiai, ,pi?j 

, kitę tT$mer’s feltter Vyrią; imkite re| 
guUętrial,i;. pilną > šaukštą; prieš valgi. 
Viaose vaistinėse. „ ■ >-

OF BITTĖR WiNE

..... -'Į, ‘.J----------M 1 * |Į>"I J ■ ■»

LAIDOTUVIŲ v DlRfeKTOftlAI 
JUOZAPAS

EUDEIKJS
ii- tEVAŠ

v Lafdotkviu Sąlygos <.

5340 So. Kedzie Avenue

IMPERFECT IN ORIGINAL

”------'— t " 4 ... — /

PATARl|AVfMAfe , DIEN^- IR NAKTĮ: I 
Turime Koplyčias Višbsė’Miesto Dalase.

I ' A; MASALSKIS w.„ . . ..
8807. .Lituanika Avenue. „,, Phone Boulevard 4139

1418 So'iitfi 49ih bou: Pitone Cicere x2109
’ . ......
668 yVosrt lSth Street ______ . . . Phone Canal 61T4

K ~—si "71.... .—:—r-~r------------------------
Si M; SKIMŠ / .

718 West 18th Street . Phbrie ^driroe ŠŠ77
"•■"....................." I——I, ■ ,1. .■■■,■»J., ,-v   ..........................................................

• I. J. ZOLP , . ■ -,
ita Wėst 46th Stteet . PhbneiL BoulevArd 5208-W3

—z ■ II >■■ y .A.BII .IMI,  ...........................■■■■■■■—»I ■ ■■ ,||
‘ja . A-.« .1 ( » k < A, x. *

< 4605-07 S. .Hermitage Av.ei Tartis' 17-li-įt^

. ..........................

4092 į ArcherAvenue a. . Phone. Lafayette 8572

.... / Jį R Mažeika
8319 Lit^rilbar Avėhu^ l Phone <Yards 1188

X>-MU ______________________________

> AMBIKANC^ PATAR^A^SĖAS DIENĄ IR riAKTJ

Kl. Jurgėlibhis
,, , AtĮVORATAS a.... . . . /

Veda bylas visuose teismuose 
'i . jBridgeporto o.fįgas .. , . 

3421 Š, Halsted . St. Tęl, Yards 2534 Į
Miesto ofisas <

10 No.- Clark j St. - >11 floras
Tel.. Dearbprn 3984

1 >./ Rezidencija 4 .■
3407~ Lowę ,Aye.  TeL.Yardš 2510 Į .

A;1SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Ši
Room 737

* f, • •, * , '

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490 F

Gyv,, vieta: 6733 Qandon Avė. 
namų Tel.:*Hyde Park 3395 ;

nr.-ri rčfrt .r.!-r/fry j/riii j«4r.~RU 1

AKUŠEREI^
Mfs. Anelia K. Janisžt J » V „ . ,jf

Phone Boulevard 7042 .

Dr. C. Z, Vėžel’iŠ 
.... Dentistas . 

4645 So; Ashland Avė.
. . arti 47th Street .... *

Valandos nuo 9 iki 8 yakaro.
Seredoj pairai sutartu

Dr. Strikol’iš u 
gydytojas ir CKirurgaa 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak.-. Nedėlioj pfusal. sutarimą.
Ofiso Teį.: Boulevard 782b 
Namu TeL: Prospect 1930

« i-v«^ -<e' . •• ■ .■ ’ > «»»•««
' - ___ i...... n

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS iR chiRurčaS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

,.Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 ,v,.. vak. Nedėlioj pagal sutarti 
- ---------------------------- “T- "*• Physical Thęraįy 

.L and Midwife , 
6630-S, Westerą 
Ave4 2nd floor 
Hemlpęk ; 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se. ar ligoninėse, 
duodu. • massage Į

; Olectrič t r e a t- 
rnent ir magne- 

tic blankets ir ti. Į ------ ----------- -«?~t~
S Moterims irmėr- fA BįUlįvard 5Č14 Diejia ir NajkU 

ginoma.^^pątari-1 — ' - * • -
mai dovanai

’"". ’* w w«r-'
Dentistas

. Valandos nuo 9—9 >
2420 West Marųuettę Road 

arti Western Avė. Hemlock 7828
,V <i H* «s Ą;>» •» ’> H/V.fiX

..... Kiti Lietuviai - Daktarai.

alanjlos; nuo; W'l Qfisp valandos; nuo 2-M 4,, n 
r?1]? df°rr ” r 7 • I 8:4Pr.v- Nedėk nuo 10 iki, J2 

AKIU SPE€IAUST AI I
GYDYTOJAS - IR. tHIRIjRd

nuo 7

CHIRURGAS

. CHICAGO. ILL

lilTA'FALIClAl, 
DR. VAITUSH, OPT.“ I fh- Hi»r»Than ‘

. j. LlfeTUVJS. ,
Optymetrically k Akta Specialistas. Iš RUSIJOS

. Palengvins akiu . įtempimą, kuris a į .4 «. . *• 4 ■

esti priežastapi . galvos, skaudėjimo, | ... Gorai lietuviams Aipomas ppr . 35 
svaigimo; akhj aptemimo; nervuotų- metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso rufaas irj jąkūšeris. v z < 
trumparegyste ir..toliregvste.f Prireiį- Gydo staigiau ir chroniškas ligas, 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- " - - - 1 A
kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra. .parodančiA mažiausias , klai
das. ' Speciale atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. ..Kreįvos akys ati
taisomos; Valandos nub 10 iki 8 v.
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atkaišo

mos be akinių. Rainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712,South Ashland A v.
Phone Boulevard 7.589. .,

- i LIETU VIS < v

1 -uA--jT^L Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
įftafsb.

Ofisas Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

■^tah^To- ii 
Nedaliomis nuo 1

Halsted 8t. ■
10—-4. nuo 6 iki 8 
10 iki 12 vai. dieną.

UETUVIAI
Gydytojai ir Dentišiai

* ■ \ fį.'f V1 ' ii m’.V
AiheHkoą Lietuviu Daktaru

1. Draugijos Nariai.

Aii Si; D;
West Town State Bank. Bldflf.

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

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Drunswick 0597

vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Rair ir kitokius 
elektros prietaisus. ( ..

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

Valandos nuo. 10—12 bietU ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

- TeL Canal 3110 ,.
Reįidenęij^s .telefonait 1

Hyde JPark 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
,rV OFISAS . f, _
4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos,
; CHICAGO.ILL.

c. OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 val. iyto,,nuo 2 iki, 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vąkąio. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną'.

Į , , Phone MIDWAY 2880. .
‘■s*- ;■

Telefonas Yards 0994

B Maiiricė KAlfti
«si South Ashland avė.

Niro 10 iW 3 m pikta
7 iki 8 vaL Nedėl. * nuo * 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2490.

Ofiso Teį ,'Doanriifister.-. 51§4
- Rez. Tel. Djexel ,9191

Dr. A. A. Roth 
m.«"sk“vŠš wr-A.

chronišku ligų. .... A 
Ofisas 6850 Stoney Island Aye.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned«< 
liomis ir iventadieniais 10—12
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A Modern Casanova 
Hearst Turns Whiner 
Gluttonous Man 
Sleep Is Touih 
Government by Courts

gean remoyed a pair of suspenders, 
a roll of siraw, and three bandages, 
each .k^'n incl) wide and a yard long. 
A doctoris knife brought forth from 
thė stomach of a 17-yeared, hair- 
chewing giri three masses of hair, 
each as big and hard as a golf bąli. 
Fiye ^ears later he fished from that 
recęptacle two similar balls.

if man treated his stomach de- 
cently, he mt^ht easily outliye old 
Methuselab.

each atkers’ shoulders, they sang the 
familiar songs long a pait of theW 
reveries.

Perhaps these words are prema- 
ture—būt, no, they could not be-r- 
for both the old and the young 
know what to expect at a BIRUTĖ 
evening such as the one whięh will 
make its mark at the Auditorium, 
November 17th, 6:30 P. M.

—A. A. STĖLMOK.

Nuo ko žmonės 
miršta

Ca-Gabriele D’Annunzio, modern 
sanbva, is the greatest lover of hls 
time, perhaps even of all times. 
Never handsome,- bald from early

* «l» *
Sleep is youth. “Sore labaur’s 

bąth, balm of hurt minds, great na- 
ture’s sečond, course”, sleep “knits 
up the ravėli’d sleeve of care.”

rMever nanmsome,- oaia irom eany . deatroverqmanhood, how did Utis insignificant- ■- A? ~ it}į. .<AnL .
looking countryman of bull-dog 
Mussolini win the love of world- 
famous women likę Eleanora Duse,’ 
Ida Rubinstein, and Isadora Dun* 
can ?

Foremost of D’Annunzio’s bird- 
lime is his power over language, 
his ability to praise women’s beauty 
i n poetic words that intoxicate.

Calling Eleanora Duse Perdita, 
Gabriele in his “šecret Book” where 
he reveals his methods, .likens her 
to a thousand statues, all master- 
pieces. “She is always different, likę 
a cloud that appears changed from 
moment to moment without your 
seeing it change,” he writes. “Every 
motion of her body ends a harmony 
and creates a new one. The move- 
ment of an eyelid trans-figures a 
human face and expresses an im- 
mensity of joy and of sorrow... 
Another movement; my soul dissol- 
ves as a drop of dew. Another mo
vement; I believe myself King of 
the Universe.**

To Ida Rubinstein’s shaipely legs 
D’Annunzio ascribed a particular 
and independent life. Of Hermia, 
another of his mistresses, he says, 
“Hers was the most beautiful 
that my mortal ears have 
heard.”

Cyrano de Bergerac, hero of Ros- 
tand’s famous play, by his marve- 
llous mastery over words won Ro- 
sanne for handsome būt dull-witted 
Christian.

In love, in politics, in the court- 
room, the pen is stilių mightier than 
the sword./iv4? < r /fO

voice
ever

nation.”
when the New Deal is 
what Hearst advocated 
likens the Roosevelt

critics say she’s

likę to hear her, 
boring operettas 

»>

miss the singing of Helcn Bartush.” 
“Helen Bartush? You mean the 

Lithuanian giri who made her debut' 
in MARTHA at the Civic Opera lašt 
Wednesdry ?”

“Yes. And the
verv good.”

“I rather would
biit F dread those
or operas that drag on and on..

“Wrong again, Stan. BIRUT® is 
putting on a two-act tragedy — 
ČIGONAI, it’s called. From what I 
hear, it’s short, and packed full of 
real gypsy romance.”

“Cut the romance. I don’t want to 
hear the word again.”

Covttier

Nors Cenzo Biuras skelbia 
mažų pakylimą mirtingumo 
ratbs Suv. Valstijose pereitais 
mėtais, bet statistikose randa
me ir įdomių duomenų:,

1934 m. iš viso 1,396,903 
žinonės mirė, tai yra mirtin- 
gUhio ra t a iš 11.0 dėl 1,000 gy
ventojų, tai padidėjimas už 
1933 m. ratą, kada rata buvo 
40.7.

Pirmoje vietoje tąrpe ligų 
stovi yėžys, kuri 
140,000 gyvasčių

vistiek mažesnės už 1933 m.
x -Bet mirčių., skaitlius nuo 
nūpuolimų, susimušimų ir že
mės griuvimų jau pakylo nuo 
91,000—1933 m., iki 101,000- 
1934 m. (FLIS.) Pečiai

Yet today sieeplessness demands, “And after the g 
much of a physician’s healing power.' there’ll be a concert. 
Indęėd, some physical discomfort

L of sleep. 
Tobacco and alcoholic drinks; the 
rųnĮbte of ^trucfcs and grinding of 
ątreetėars iįnd L-trains; indigestion 
and* blądder troųble; hunger, fatigue, 
extremes of temperature; too little 
ekercise, and badly ventilated sleep- 
ing (partery — all these rob man 
of sleep, chief nourisher in life’s 
feąst.

Insomhia is ąge; sleep is youth. 
If we wduld keep the pain out of 
our joįnts, the gray out of our 
hair, and thę Wrinkles out of our 
fafcę,: we should worship wisely and 
well at thė shrine of Morphęus, god 
of sleep.

\. .. * ♦ ♦
A federal court has just, held the 

Rayburn-Wheeler utility bill to be 
unconstifutional. Some months ago 
the fedetal šuprėme court destroyed 
N. R, A.

Both acts Were approved by Con- 
gress and the President, America’s 
chosėn lawmaker. Both acts were 
yitol pa^s of the administration’s 
measifrės to end the depression and 
also to lėssen the likelihood of fu- 
ture ciepijessions.

Yet federal judges, legally without 
legislative powęr, appointed for life 
and 6ūt of touch with the needs of 
today, nullify the will of 125,000,- 
000 Amerfcans as expressed by their 
dūly ėlectęd legislators.

Such jųdicial law-making is 
garchy. It spells the death pf 
mocracy,,
(The American people mušt

oli- 
de-

j The American people mušt tell 
their judges to cease making laws 
and tą ęonfinO themselves to mat- 
ters of court. .

For the American'people are and 
mušt ęohtinue to be their own poli- 
tical masters.

BIRUTE

number,

“Now I know I won’t go. Those 
concert pieces rendėred by gasping 
soloists—why talk 
want to go.”

“You’re unfair 
concert program 
new Lithuanian songs. 
EGLĖ, the lašt opera BIRUTĖ gavę 
at the Auditorium?”

“Of course. That was something 
different.”

“Right! Something different —• 
that’s what you’lll hear tonight. Ju- 
lia Gapshis and Tony' Kaminskas, 
the princess and prince of EGLĖ 
will sing together- again. You would 
not want to miss that.”

“Sounds interesting.”
“And then, Helen Bartush will 

sing a number from the STUDENT 
PRINCE, with chorus accompani- 
ment.”

“What’s the ūse, Al. You’ve con- 
vinced me. Let’s go before you tell 
me the whole program.”

SCENE II.

about it? I don’t

again, Stan. The 
is chuck full of 

Remember

it.

Public Whiner No. 1 — that is 
William Randolph Hearst today, 
America’s richest and most feuda- 
listic newspaper magnate.

Yet in 1931 Heafst advocated 
“shorter hours as well as better 
wages for the workers... a better 
and juster distribution of wealth, 
and a higher Standard of living and 
more happiness for every human 
being in the

Būt today, 
• trying to do 

in 1931, he
administration’s many splendid ac- 
complishments to “The Rake’s Pro
gresą.” ‘ '

Hearst has apparently magnified 
a louse on one of his own eyelashes 
into the monstrous beast of com- 
munism with blood-dripping jaws 
ready to swallow at one gulp bloat- 
ed plutocrats likę himself and Wal- 
green.

If Hearst will only remove the 
offending louse from his eyelash, 
and get a clear view of things, he 
will find that he is fighting imagi- 
nary fire dragons in his crazy 
nightmare. He will then gradually 
realize that the New Deal is re- 
placing broken and worn-out parts 
i n our economic machine so that it 
may at least lašt out his own days, 
and that the present administration 
is really defending wealthy people 
likę himself from the coming revo- 
lution. v

Būt instead, Hearst, approaching 
dotage, whines likę a whipped puppy 
because he has to shell out a few 
dollars to keep America’s millions 
from starving and upsetting the 
present sočiai order.

SCENE I.
Stan’s Home. Late Afternoon, 

November 17ih. ’
Hi, Stan!”

“Ijow’s tfverything?”
“Oh, alright, I guess.”
“What the dickens are you 

doWn in the mouth abouth?”
“just doh’t feel good. This falį 

weathėr, wet...”
“It’s more than that, Stan. Sure 

it isn’t Anrt who’s on your mind ?
“WelT, I—I guess we did. have a 

misundėrstanding. Told me she 
didn’t want to see me again.”

“Aw, cheer ūp. Things likę that 
straighten themselves out in time— 
the thdrny path of love, you know. 
I’m sure she likęs you a lot.”

“liope sO. I feel pretty low.”
“Doing dnything tonight?”
“Don’t wapt to do anything.”

. “Why don’t you come along with 
meir

■ “Whėrė to?”
“To šęe thė BIRUTĖ affair at the 

AudHorium.”
“No. l’iri not in the mood for 

musit.”, «
’ “Sd ’frhaf? There’ll be a lot of

If man’s stomach were steel-lined, 
he could hardly be more. gluttonous, 
for he eats almost anything ranging 
from human flesh to glass and sus* 
penders.

More than 30,000,000 natives of 
Africa, wrote Stanley in the 1870% 
preferred human flesh to any other. 
Thousands of people in China, the 
Kast Indies, and the Phillipines 
deem dog-meat most delicious. In 
dog markets natives feęl a cBnine, 
as an American housewife feels a 
chicken, to see if it is plump and 
tender. Chinese breed “chow-dogs” 
especially for the table, just as the 
Spanish raiše bulls for the ring. .

Though a Frenchman ate lion 
meat, then next day after consum- 
ing eight pounds of bread, a Dixie- 
dweller, who dined twice’weekly on 
clay and pebbles, broken glass and 
nails, livedto be 70. An insane man 
swallowed 19 pen-knives and sur* 
vived. ,;

From a patient’s stomaeH•-* sur*

Lithuanian Auditorium. 
Evening, November Vlth.

“Glad you came along, Stan?” 
“Glad! That’s not the word for

This has been an evening far dif
ferent from what I expected. Būt 
you didn’t tell me that Vai Chap 
was to play. What a sceene that 
was! Lights dim, a gypsy camp, the 
meloncholy tones of a viplin chan- 
ging to fast, rollicking gypsy airs, 
then back again to moody, brooding 
strains—no wbrds for it, Al.”

“She learned it'ai at Nprthwestern 
-—your ow<n^Alma Mat«?.”;

“Well, I—that’s another surprise 
from you to me this evening!”

“You’re due for štili another one 
Stan. Take a look below. No, not 
there. Over in the right hand corner 
where that fellow’s pushing a stack 
of chairs.”

“It’s Ann!”
“So it is.”
“How did she get in here? You—” 
“The šame way that you did —■ 

thru the usual door. Yes, I 
she’d be here.”

“If you think I’m going to 
after her—”

“No, of course not, Stan. 
would be altogether tactless 
you could ask' her to dance.”

“What? There’ll be dancing?” 
“You’re not in a hurry, I hope.

There goes the orchestra now. Go 
on, before someone whisks her away 
in his arms. See, she’s štili talking 
to Mary. Coming?”

“Whėre’re you going?”
“I’m going down to ask Mary for 

a dance—and, of course, you’re 
going to do ditto by Ann?”

“Wel—” ' •
“Come on! Don’t be a dunce!” 
“Right! I’ve been one long enough. 

Here goes!”.
* 4* ♦

And so, far into the night danced 
Stan and Ann, and Al and kMąry, 
and many other more or less inte- 
rested couples. Music, bits of roman
ce, laughter, fun, made an atmos- 
phere such as only youth can ispire.

Nor were the elders slow about 
finding old fiendships and long-dor- 
mant memories štili as sweet as 

__ -r—n-- _________ - —- when they were first formed. With
people. Baidės, ydų can’t afford to arms draped affectionately over

know

chase

That
Būt

Lašt Saturday a few of our mem- 
bers who are always ready to do 
their share for the club, inspite of 
the rain, made the long. trip to 
Melrose Park, Howev.er, some of us 
have been well compėnsated. For 
instancė—Julia Rakštis. We wonder 
for whom did she fall ? Only about 
five succesive times. Julie — do 
not tell us that it was the slippėry 
floor... There ,is something abotit 
the Lithuanian; Polka that seenfi5 fo 
enchant John Gelzainis' and Bunni, 
as well. With the looks of repųlts' 
they hhve convinced us that there 
is nothing better in the world than 
some Lithuaniąn rhythm accompą- 
nied with some healthy perspiration 
...At Pirmyn’s affair lašt Sunday, 
John G. had a Second. Polka work- 
out... Irene! that goes for you — 
quite a few chaps remarked about 
the gorgeous beauty of you—r gown 
...Venus f eit highly flattered that; 
her name was meritionėd so ofterr 
in Galatea. My, my, what popula- 
rity. ?

Marųuette Park enjoys eerie ath- 
mospheres... ' Lašt Thursday once 
again their meeting was held in the 
dimhess of the caridle lights... We 
appreciate the favors of our gooH 
patroness, Mrs. Van. Chri^tine D., 
we think that you are a marvelous; 
hostess and that the cake and ice 
cream were delicious. We sincerely 
appreciate your efforts.;. of course 
we mušt not forget to mention the 
fa’ct that Powdęrpuff was the mu- 
sician of the *Wėning, and can he 
play a mouth organ... Albin says the 
branch is gettihą, tough ’cause they 
had to elect Joė Adams sargeant at 
arms. ■ .

Irene Jasinskas sends to the Club 
her best regards. She will be 
“powerfully”betwėėn now and’ 
Xmas... O gosį are people think* 
ing about jXmas ? ‘Time shu flahs 
powahfully fast” ...Sorry to heai 
that Wally Zaremba suffered an 
infection on .his arm... we hope to. 
hear that yoų are well and continu- 
ing with yau^^thįetic feats. After 
all, no onę’ can keep a good. man 
down. Ar ne .tiesa? This Monday 
the Rosblaridites are to meet at the 
.Zlibin Home, 10151 So. State St. 
yisįtors are welcome and a good 
time will be had... Aldona Ambrose, 
Kathe Dabulskis and the third party 
are particularly invited, dont> forget 
Y 
—viso labo.

atėmė net 
ir reprezen

tuoja mirtingumą iš 111.3 
100,000 gyventojų. 1933 m. ra
to buvo 107.

Cirkųliariškos si st e m 
(kraujo) ligos užima antrą 
vietą- su rata iš 108.0 dėl 
.100,000 gyventojų; sekančioje 
vietoje stovi smegeninis krau- 
japludis su rata iš 85.5 dėl 
kiekvieno 100,000 gyventojų. 
Gerklinės-pneumonia nukirto 
daugiaus kaip 96,000 aukų ar
ba- rata iš 76.5 dėl kiekvieno 
100,000 gyventojų.

Džiova ir influenza būdavo 
svarbios ligos, bet medicina ir 
mokslas pasekmingai jas ko
voja, ir kad nors daugiaus 
kaip 71,000 žmonių numirė 
nuo džiovos visų formų, bet 
mirtingumo rata nupuolė nuo 
56.4—1933 m., ir 53.6—1933 
m. iki 51.2 1934 m. Bet dides
nis laimėj imas įvyko su influ
enza. Mirtingumo rata 1932 int 
buvo 30.9 ir 1933 m., buvo 
26.4, bet jau 193.4 m. nupuolė' 
iki 17,3 dėl kiekvieno 100,000 
gyventojų. f

Tos baisios kūdikystės ligos, 
karštligė, škarlatina, krioklys 
ir difterija, visos nupuolė, bet 
stebėtinas daiktas, kad nuo 
tymų net? tris syk daugiaus 
vaikų numirė. Tas yra stebė* 
tina tame, kad žmonės vis ma
no, kad tymai yra kūdikystės 
paprasta ir lengva liga. Dau
gelis jĮųotįųų.( tyčia, išstato vai
kus užsikrėsti. -S • * ' 

\ Pereitais’ metais negirdėta 
kraujo liga “leukemia” pradė
jo plėtotis su mirtingomis pa
sėkomis, net 5,000 žmonių ja 
mirė.

1934 m. 132,000 žmonių stai
giai arba netikėtai numirė.

f Buvo daugiaus kaip 12,000 
žmogžudysčių, ir su virš 18,000 
»šaužudysčių, bet tos skaitlinės

dėl

o s

Imigracija 1934 m.
Iš viso į Suv. Valstijas 1934 

m. įleista 163,904 ateiviai, iš 
tų tik 29,470 buvo įleistu nuo
latiniam apsigyvenimui. Paly
ginimo tikslams žingeidu ma
tyti, kad laike dešimties me
tų nuo 190.1’—1910 paprastas 
skaitlius įleistų ateivių kas 
met buvo 879,539; nuo 1911- 
1920 m. pasaulinio kart) metai, | 
paprastos skaitlius buvo 573,- į 
581; Nuo 1921 iki 1930, dėlei1 
visokių suvaržymų jati skait
lius puolė iki 410,721. Bet jau 
1931-1934, bedarbės metais, 
skaitlius yra 46,313 į mettfš.

(FLIS).

Mes turime savo 
krautuvėje pilną va
goną {vairių pečių, 
kurie turi būt greit 

. išparduoti:'
Aliejiniai pečiai.... 
Dideli Heateriai.... 
Gasiniai Range’ai

V4BTUVIŲ 
ŠILDYTUVAI

COMBINATION
PEČIAI ...........

now. In the meantime I bid you all
—viso labo. . ./ ! — aYZ

$29.50 
$19.75

$11.95

$69.50

BERGHOFF ALUS 
BRIDGEPORTE 

VIENINTELE VIETA PAS> 
JOS. RŪTĄ 

3267 So. Halsted St.

BUNGALOW
PEČIAI .......

SKALBIMUI
PEČIAI .....

$39.50

$4.95
Tie pečiai yra įvairių žino
mų išdirbysčių ir visoje ša
lyje plačiai garsinami.

Stop
Itching 
Skin

Cash arba Lengvais 
Išmokėjimais.

Niežėjimo. Kbėrlmų Ir Dedervinės— 
Žemo srrelt palengvina skausmus nuo 
suSvelnlna Iritaciją nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus Ir saugus vais-* 
tas prašalinlmul odos Iritacijų. Užgin
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 85e, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

Central District

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

1900 SO. H APSTE!) ST.
Viena, didžiausių fiptiekų Chicagoj

FURNITURECO.
3621-23-25 SOUTH 

HALSTED STREET
JOS. JOZAITIS, Mgr.

/ ...... .. ........... ... —..■*’">
GERB. Naujieną skaityto
jo* Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.
»■» i ' ........ i n*

Atsiklauskite apie musų kainas
Geriausi likeriai ir alus dėl vestuvių ir parių.

ANCH0R INN
3503 So. Halsted St.

so

PETER'PEN

^/e’ve 
FOUND 

THE 
NONDERFU

NOW

BUCKET. 
V/B'LL 
FUBL 
THE 

PLANE.

Garsinkites “ft-nose
i---- :-----------------------;------
Thi/deliciou* cheese fočd it 

DIGESTIBLE 
1TSELFI

Buy gloves with whot 
it suves

Nftra reikalo moK«ti__ »Oe a*
darniau, kad f*1141-*“1?
koielfl. DUtertae 
tUdeHf tubM parriduoda ai 
S8«. Ji valo ir apMuto daą* 
Ha Be to aalite eutauptail 
$8, u* kuriuo* eallta jMiBiBirtr- 
5 piritlaMtoe ar ka Mta.
ZaMbert Pharmaoa) Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

THE RAN-DA-VOO
11859 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 6339
Muzika ir šokiai DYKAI pėtnyčios, subatos ir nedėlios vakarais.

PĖTNYČIOMIS KEPTA ŽUVIS DYKAI. .
Subatos vakarais “BANK NIGHT”—$5.00 cash prizais laimėjusiems.
Namie gaminti skanus valgiai visada. Visokios rųšies gėrimai. Ma
lonus patarnavimas. Kviečiame visus atsilankyti. —■ BlLL THOMAS.

JOHN P. EWAL1)
LOANS and INSURANCE

■’ . ? ' ■ "V:- .' *' ' • ji1 ' : ",

jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo .Mor.'.ičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, ėtc., atsišauk:

8-10 West 33rd Street
TELEFbNĄS: YARds į 2790 ai lm 2791.

Hidden in Vclveeta’a richly mfld v 
Cheddar Chvese flavor are health- 
protective elementą of many foods.

It’avoiidėrfujforchildren. Sckyo' 
Kraft Velveeta—in sandwiches, in 
cooked disheė.. . ojten!

J. P. RAKŠTIS
1900 SO. HALSTED ST.
i'iui didžiausi u aptiekti Chicagoj

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES

WMAT AC1B -O4E€E 
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„ 2.00 

1.50 
™ .75>•
------- 3c 
----- 18c 
„ 75o’

Entered as Šecond CIass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Officė 
of Chicago, IH. nnder tbe act 'of 
March 3rd 1879. >

■ įhV , jįį,..... . ...............

Bektoadienius. leidžia 1 Nau 
drovS, 1789 S. Halsted. St. 
III. Telefonas Canal 8500,

•I-. f <•:* f / *?H

Pusei metų ------------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams —. 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur Užsieniuose 
- '(Atpiginta)

, Metams ......
Pusei metų 

' Trims mėnesiams

$8.00 
4.00‘

. .......  4 . 1 m
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderi^ kartd ’ tfu -ūžšakyihu. ‘ K 
-L. . ‘Tr t t

ITALIJĄ IR Vę^^IJOS Sį^JŲNGA?

Tautų Sąjungos spaudžiama Italijos fašistų dikta
tūra ieško susIArtiriimp su Vokietijos “nacių” diktatū
ra. Tuo tarpu, kai praneša telęgrairios iš Romos, eina 
tik slapti pasitarimai tarp1 tų dviejų diktatūrų.

Tiltas, per kurį jiedvi gali susitikti, yra Austrija. 
Daugiausia dėl Austrijos Mussolini su 'Hitleriu susipy
ko. Pirmiaus juodu buvo dideli draugai. Italijos juodr- 
marškinių Vadas buvo Hitlerio mokytojas ir užtarėjas. 
Tik kai'‘Hitleris* sumanė prijungti Ąųstyijių prip Vokie
tijos, tai Mussolini prieš jį pasišiaušė. 3|feai. pabūgo, kad. 
Vokietija per’Austriją ims skverbtis į šiaurinę Italiją, 
kurioje yra' daug vokiškai’ kalbąn^ų ! 1

Jeigu Berlynas su Roma kaip J nors siisįtąfrtų dėl 
Austrijos, tai tolimesnis jif sušiaĄinimąš galėtų^ eijti vi
sai sklandžiai. O kad Hitleris gaii padaryk1 kompromi
są su Italijos fašistais, tai rodo kad'ir jo susidraugavi
mas su Lenkiją. Su lenkais Vokietija juk turėjo daug 
daugiau paįZ* ^ £ ’
lenkai luta Sileziją ir Pamarį (“Danzigo koridorių”), 
kuris atkerta Rytų Ęrusus’nuo Vokietijos. O' betgi Ber- 
lyiiįą su Varšuvą šųsįkalbėjo. \

Sakoma, kad Mussolini norįs padaryti, net sąjungą 
su hitleriška Vokietija' Tuometį.^itds dyi diktaturdš sto-j 
fu kąHti' prieš Franciją,- Angliją ir jų talkininkus, žo
džiu, susidarytų fašistiškų diktatūrų frondas prieš de
mokratijas. ' / i".

Gal tai butų ir gerai. Aiškiai pasidalinus Europai 
į du* valstybių blokui-faStstišką ir demokratišką, grei
čiau butų prieita prie išsprendimo to klausimo, kuris 
turėsznulemti šių dienų civilizacijos ateitį, būtent: ar' 
demokratija; ar diktatūra turi viešpatauti pasaulyje? 
Tokią neąįąki padėtis, kaip dabar, kelią tik nėrimą ir 
suirutę visose Šalyse.
s ___________ • y t____________________ ___________________________________ _

,f nes

‘Apžvalga
r - otii *- •**

“CENZŪRA” IR CENZŪRA

SLA. apšvietus komisijai da
vus pabarimų “Tėvynės” i^dąk- 
toriui dėl įvairių trūkumų Su
si Vieni j im!o ; organo Vedithe ir 
p. Vitaiiįiui nušiškundųš, kad. 
j'isai turįs pasiduoti organiza
cijos viršininkų '“galiai”,- tam 
tikra dalis spaudos pakėlė riks
mą 1 lpiė ’“ęėf)žūrą4> Stišiviehiji- 
mė: ‘Viėnas lį ’tų aceiiždros,, 
sftierkėj ų, ’ p. Vinėiunas, ’ savo 
siraipšnį/* išsiuhtfh^jb,4' matyt, 
kėliįmš’ laikraščlaihš; nes Vieną 
jo kd^iją! 'gūVd'ii* “Naujienų',! 
jtedūkcįja.• tu r | |.

Gaila tačiau, kad, šis rašyto
jas/ kaip i? vie/fcuriė pradėjo li» .< . ! • ■ <J Lt ii... 1 •' i i.

^į'ėn’žui’ą 
nią ilsini 
vą visai skirtingus dalykus.

Kada mes kalbame apie-cen
zūrą, tai turime galvoje tam 
tikrą valdžios (svietiškos, dva
siškos, centralinės valdžios, lo
kalinės ir t. t.) kišimąsi į laik
raščio redagaVimą. Tą cęnžūfą 
visi laisvę* Mylintieji, žpąon^s 
smerkia. Ęętį viiai kitas daly
kas yra, kada kokia nors or- 
ganizacija prižiūri, kad jos lei- 
džJamAs 'laikį’ašt/s butų tinka
mų* btichi1 vedamas. Jeigu or
ganizacija, sakysime, yra poli-, 
tirie, tai jai, be abejones, rupi, 
ka!d jos organas laikytųsi nu
statytos krypties; Butų juokin
ga/ jeigu.’ būvyzdžiur, vieno 
leid£ianrtd ‘ laikraščio redakto
rius* imtų agituoti už visai prie
šingą partiją ir leidėjai netu
rėtų teisės redaktoriui1 dėl to 
darytf'j'okioš pAšihb^ši'* " ***

llirĮh jb' šitįį 'lęarip'aūiją' prieš 
• ūesisterigia klaūsi-

dabar taip karštai .sielojasi dėl 
“spaudoš laisvės” SUsiVieniji- 
me, nėra nidkupme^ reikalavęs, 
kad ta įstaiga Butų iš SLA. 
.išmestą.
f žinomą, kiekviena komisija 
. (taip pat, kąįp it atskilas jįn?o- 
gus), eidąma savo pareigas, 
vartoja savo išmanymą, kuris 
'galį būti teisingas arba klai-! 
dingas. Taigi; komisiją galt būtį 
kritikuojama, parodant, kame; 
ji suklydo. Bet tie, kurie įžiu-1 
1 ėjo “cenzūrą”, “diktatūrą” ’ iri 
kitokias blogybes SLA. apšvie
stos komisijos pareiškime, kal
ba visai apie ką kitą r' jie snre ’̂ 
kia patį faktą, kad ta įstaiga 
drįso įsikišti į organo redaga
vimą. Iš to išeina, kad kpŠVie- 
tos komisija Susiyieriijimė' tii-i 
ri ’ būt 'visai panaikint a. Bet 
jeigu taip, tai ašmenš, kurie; 
šitaip mano, turėtų^pinniaii^ia > 
pašiiilyti; kad butū atatinlcamti' ’ 
budu pakeista SLA; kb&titū-- 
ei ja. Kol j ie tokio sumanymo'» 
neduoda, tai visa šita jį kam-’ 
panija' d^I “skaudos' ląisVės”p 
yra be pamato ir atšidliodą 
labAi pigia politika. '*A * į

Sveika^, Dalykai

? *^ą jąį nipkslp įrodytą, kadį 
•visokių ;gifudųt (miltų! 'maiątas' 
neutralizuoja (silpnina) vita- 
ihiab M* i^'. todėF fbkį maistą 
yątontįęms' y^!Jręikąlinga' j upl 
daugiau varįot vitamino D 
(pieną; saulėj .-k. įsirpusias dar
žoves- sauįės si>induliiis).

. Dar vienas dalykas motinęms 
veria1 ątinintl.: ' Valgant1 da'uį 
sąldaiis maisto (cukraus, sali 
dainil| it krakmolų) kunUs iš
meta lauk daug kalkių. O dė- 
liai to silpnėja kaulai, ypač" 
dąrity£ Nęj:be,'ręikkibr šakomk? 
dantys pūva nuo saldainių.

•---------------- --------------

>

, . k ...... •

Kąip jąu buvo ankščiau pasa
kyta/ pUrniti dantys rodoF 
menš, silpnos sveikatos "stoV; ir 
įo klaidingą dietą. Toml,\lai- 
dloms galima užbėgti *už akių, 
ypač jaunųjų burnose, kuomet

Žiūrint į ta,i, kiek dentįąte- 
rijos profesija išsitobulino ir 
kiek daug ji gali 'žmonijai’gel
bėti, yra didelė skriauda*“ Įlieti 
be dantų, ypač neapsakomai di
delę. skriauda nekaltiems, jau
nučiams vaikams.

jįA

Išrinkite juos SLA. Viršininkais
WT'

panašiai yra ir su darbinin
kų* unijų, biznio sąjungų, fra- 
ternalių draugijų ir kilų orga
nizacijų laikraščiais. Tos' orga-/ 
nizacijos ne tik pasilaiko sali 
teisę bendrai kontroliuoti sav*6 
laikraščių turinį ir kryptį, bėt 
dhžnai ‘dagi fėnka spėcialėš įs
taigas (apšvietos komišija'š, re
dakcijos' ' komisijas,’ literatūros 
komisijas ‘ ir t; t.) Idiklaščio’ 
Jredągaviriiui prižiūrėti. Tokias 
komisijas, sakysime, turi Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje 
ir Am. Liet. Tautinė Sandara. 
I)ki šiol betgi nebuvo girdėti, 
kad laikymas įstaigų,
kurios * prižiūri organizacijos 
jlaikraŠčip * vedimą, butų: smerk
tinas ir ' blogas 'd^ljrkas/ ‘ 'Tai 
kodėl gi. dątiar Staiga kilo toks 
jdidęlįs “penžurds” hdsiįąndi- 
mas ir riksmas »"’ ; ’' ;
| ' štai ką sako SLA. konstitu
cija apie apšvietos l^oįhisijos 
pareigas (sk. VI. 8, f) : 
į* “Jos pareiga yra užžiurėti

Susiviėnf jimd '' ofičialihid or- 
. gano leidimą ir daboti, idant 

jisai jtarnautų Susivienijimo 
tikslams.”

♦

Sandariečių organizacijos ap
švietos komisijai jdš įstatai 
teikia dar didesnę atsakomybę V 
jos. pąrėiąa yra tiesiog tyaįkytt 
organo redagavimą, 1 ką 'Šią 
vksarą, pnO* važiuodamas į 
Lietuvą, parašė ir pats p. Vi- 
taitis, kuomet kilo nesusiprati; 
rifų dėl piktų “Sandaros”- 'ata
kų prieš SLA. Fild. Tarybos 
narius.

. Jeigu turėjimas tokios ap
švietos komisijos reiškia “cen
zūrą” ir “spaudos laisves slo
pinimą”, tai keista, kad iki šiol 
sandariečiai ’ hepanaitino tos,' 
įstaigos savo organizacijojey-ir: 

toleravai *rją/
jūne. J,N6'^rvitlciiihaŠr*SSW

i

Anksti susidomėsi 
gerus; dąntįs turęsi '

Ra$ę Dr. K. Draugelis
Labai teisingas prileidimas, 

kad daugiau r neinalonumd,1 
skausmo 'ir ligų Vyksta ’niioL 
silpnų apleistų ’ dAntų ’ negu iiiib 1 
kitų kūno dalių netvafkOŠ. ” ' 
..... r- f r •»’ I ••Į ' ’ ■ ’ t < 1 •

Dauguma mųp turime tik du* 
dantų pasėlius bei augimus 
.musų; gyvenime. Pirmasis.’ 
(laikinas) dąntų augimas siisi-J 

.deda iš 20:ties, kurių 6 ar 8- 
dygsta pirmame vaiko amžiaus': 
mete, 10. sudygsta ilęi metų ir! 
.pusės, arba visi 20, iki 2 me-! 
tų ir , pųsąs. AUtyąaįs (pasto
vus)—augimas susideda iš 32į 
dantų.

Jau su pirmo danties prasi- 
kajimu (dygimu4) vaikai turi; 
(karščio, skausmo, net dažnai 
serga. Dygimas kai kurių ant-: 
.rosios eilėsv dantų sudąro ypač! 
daug nemalonumo. ' '

: Apie 6-tus amžiaus metus, 
dygsta pirmasis pastovus daiH 

;tis—“6-tų metų krųminis”. Tik- 
6-tų metų ketuirems krumi-; 
niams išaugus pirmieji prade*! 
da kristi^ Užleisdami.’’vietą ki
tiems aiitroribs eilės dantims.

Daugelis tėvų pęrmaža do
misi pirmaisiais vaikų danti-; 
mijs manydami, kad’ greit iš-;! 
kris. Tad, ju4os apleidžia.

Blogi dantyk sudaro daug 
nemalonumo ir dažnai darosi- 
sveikatai, pavojingiį kai jie pra-; 
deda pUtj* O apleisti, jie vi
suomet pūva ir esti nuodingi.’ 
Pūvančių dantų, nuodai (toxi- 
nai) sriūveria į- kraują su di
delę1 skriauda širdžiai 'inks
tams, kraujo indams ir kitiems 
svarbiesiems organams.

Nors danties paviršis yra

r

I

F. J. BAGOČIUS, prezidentas,
J. K. MAŽUKNA, v’ięe-pWti(ientas, 
P. JURGĖLIUTė, sekretprius,
K. P. GUGIS, iždininkas,
DĘ. ■ STĄNIŠLOVAITIS, daktaras-kvotėjas, 
E,’MIKUžIuTfc, iždo globėjas, >
J. MILIAUSKAS, iždo gjįĮb^aį.

Visos tautininkų grupės ir klerikalai susi
jungė' Užyąidyti Š,L.A,ir kandidatais’ į’ Pildo
mąją Tarybą stato pasižymejusiu's atžagarei
vius, demokratijos, laisvės ir pažangos prięšus, 
aiškiai ’sektantiškus ir vienos sriovės partiza-' 
nųs; ’lįas riėatšimėįria Damijonaičio ’ prezendė'n- 
tąviiųo laikų. Kada tūkstančiai pąžąngąjų mį- 
rių tapo išmesti, iš S.į.A.^ Gegužio dinastijos 
tautiškoji valdyba atsižymėjo skandalingais įn- 
vėštfrifentąis; dęl kurijų' S.L.A. turtas taip nu- 
pųpięfkad jau g^ęse Uždarymo arba didelių ’hses- 
nięntįų pavojus. Pasižymėjo ir tuojnb kad ir 
mažiausiai balsų gavę' kandidatai buvo renkami 
į "Tarybą?' Daugiau r dėl"1 netakto, atžaga- 

‘ reiyiskos politikos ir narių teisių paniekinimo’, 
negu dėl bolsęyikų propogandos iš S.L.A. pasi
traukė virš 5,000 narių po Čhicagos įėimo,/ ’

Vienu atveju tūkstančiai, narių išmetami iš 
organizacijos, kitu atveju tūkstančiai j^ aplei
džia. Paš^bla ant * jau praskolinto namo, pasko
los savo sriovės sėbrams ant bet kokios vertes 
namų. Pirkimas tokių bondą ir Šerų; kurių ver
tybė ragožiūhri ndsiritp žemyn. — Tai tautinių- 
kų sridyes žmonių pasitarnavimas S.L.A*, kada 
jie jį, tvarkė. ‘ y ■

Detroito sejųiui pavyko nors dalinai išstum
ti juosi ti§ Pild. Tarybos J pūvykp' grąžinti, nat 

* riaiAš teisę visuotinų- balsavimu4 rinkti orgahi- 
,‘ j ■ . *’1- ' ‘ r\ 

ištisų rekomenduojamieji kandidatai, išsky
rus vieną, nepriklauso • jbfcjai. partini ' Jiėr; fiė- 
ra kurioš nors vienos sriovės žmones^ Augšiaį, 

JhteĮįgeįi^šjj^ ganėtinai mokint^ gabųsh/<dąrbš- 
tųs ir < praktikoje, įrodę, kad visuomėnęą- ir 'or
ganizacijų darbams yra kValifikhdti' koihpiteįi- 
tiški ir batiketihi. i!fi ” fi,; y'-- f'1

senų “urėdą”, į sekretorius. S.L.A. nariai at- 
Ijks gerą darbą pagėibdąmi šią nuoširdžią S^.Ą*. 
vajlįeją balsuodami nominacijose- ir rinkiniuose 
UŽ p-lę* Petronėle Jurgeliutę.

m J iRl

Ądy. Kazys. Gugis at
keliavo iš Lietuvos 19 03 
m. Lietuvoje lanke Lie- 

;pojos'-^
rėtigimo gegužines Kąu- 

: ne nusikalto "Rusijos val- 
. dįdai. Vieni šios geguži
nėsrengejb atšidurė Si- 
bii-ė, 'lįiįfl' jJ'Švei- 
carfją, o p. Gugis atsi
dūrė Ariieriko j e. čia at- 

t kejidvęk, "jis kasė ahglib, 
dirbo plielo ' dirbtuvėse, 

; o Vėliau stojp į’Armour 
’lpstitute* of Technology

studijuoti mechanikos inžiiiietystę. Inžinieriaus 
profesija nepatiko', tad jis''VM" stojo’’ j?kolėgfją 
iri’ bhlge Ad^bkatu^. Nu6’^9$p m/ p. Gugis ėi- 
lik iŽįįįiiįikb pareigas* Ikk ady. K, G.ugip 
laikų S.L.A, izdiriįnko ohsas buvo apleistas, vieš- 
pktavo betvarkė. Jam užęmuš' iždininkė’ vietą,

' buvb''įst‘ėiįta'geriausia iž^Į ^vattfą fr skubūs; 
pit^rnavitt^fc Ady. ’Gjįgis/ yrą' unępamaipo- 
mąš* Š.į.Ą. iž^lįnir&jąs. Neabejojame, kad Visi' 
rimti/S.LA. nariai savo balsėfš 'rims. a^dv. IC 
Gugio kandidatūrą į S.L.iA.1,Iždininkus/ 
Uffw.‘ft Krfchi,', j ,* įt^ '*»ti ..ij

Dr. J. Staneslow-Sta- 
nisloVaitis iš!" Waterbury,

Pj m '. e "f.: .'«?')£ ’ j
Gonn;, yra zn1?”' 
gus,, bet. pasižymėjęs me
dicinoje. Dr. ’ Stanislovai- 
čiiiik?suž^mus dakfard-kVO- 
tėjo .vietą, S-I^.Ą. pašalių 
išmokėjimas ligoninis bu
vo tinkamai ‘ sureguliuo
tas, ko seniaŪ'nėbūVo.

Štąnfel6S>aitis yra1

jį būti-.
Adv. F. J. Bagočius iš 

So. Boston, Mass., yri 
vienas žymiausių 'liptų;

kalbėtojų. Arti. 30 
kai aktyviai 'daly- 

a kūltuririiatne liįtu-
Adjr? f. j; . 

ne tiktai' yra; -

metų

Bagočius ne tiktai' yra; 
gabus oratdrius; bet1 taip-

rastai^ pažangioje I/etuvių 
spaudoje. dažnai tjelpą, 
nors po taiš raštais jo 
vardo ir' ndfeatdmę. Adv’ 
F. 1 J. BagbČlus ’b.UVO.1 iŠ -

rinktas. SLA; prezidentu kaip tik tųp( 
da S.L.A, siautė piniginis krivis; bet jo 
mas pastatę.'^L«A. vel ant tvirtų" koj'ų 
ną^iąį, nominuodami ir išrinkdami jį Vėl 
preziįęntti, pasitarnaus organizacijos gerovei,

stunanu

rimtas, nuoširdus S.L.A.
* . • « .' .4 « ' - . •« -A

darbininkas, — .
nai turim vėl išrinkti šiai;

■ Kvotėju.
• A .MA <14

Eufrazina Mikužiutė iš 
Chičago/ T11.,A dabartinė 
S.Į.A. iįdp glo,b^"'‘Wl( 

'.pereitame seime gavo 
daugiau balsų už visus' 

•kilus kandidatus ’ į Pilti 
' Tarybą.??’jfbūvb šuriik- 
mytoja įsteigt; JąųnuoĮįfc 
' Komisiją S.L.A., tapo tos 
• komisijoj nariu ir 'per' 4' 
metėk buvo1’ pirriiiriinkc. 

..Kaipo lietuvių dienos pa- 
1 saldinėj parodoj sekreto- 
ę rė • ir*1 kaipo rengėja'‘iškii- 
! mingiatfšiojor Čhlį a g b i 
rodė'neįj'^asto darbštUnfo

Pastebėjus ’ smarkų gedimą, 
būtinai reikia domėtik ’iriaistd 

įtakos seilėms, būriios mikro
bams ‘ ir bendrai sveikatos' Sto
viui. Silpni dantys rodo as
mens blogą sveikatą iš jaunys
tės, kartais nęt pirm gįmimo. 
Minkštas maistas ' nepądėtįM 
tvirtiems dantims užaugti. ’ 
J Kas maišU negauna^. Pąkąn- 
;kaniaį. (calcium), rosfo- 
Yo,f mineralų, proteinų ir Vita
mino- D (patogiausia iš pieno); 
tas nesutvers gerų;

■  .................. .... I 1 .ji  —.oL.I I... . „

J. K. Mažukna iš Pitts- 
burgli, Pa. • Visi, kurie 
skaitome laikraščius, nuo
latos pastebim p. J. K. 
Mažukho vardą kaip viė- 
no žymiausio veikęjp 
Pittsburghe ir jo apylįn- 
kese. P-iiaš J, Ę. Mažuk
na yra ‘senas S.L.A. ria- 
ryį ir' visą ląiką žymūs 
šios organizacijos veikę-, 
jas. Vėl. išrinkdami p. 
JMažukną į S.L.A. vice
prezidentus, mes atliksi
me gerą darbą — turė
sime nuoširdų ir sumanų žmogų prezidento pa
dėjėjo vietai,' * 4

Jumš/nata: 
tenai stovi

;M •'fl 1uj.fįVĮ

•**

Prie Petronėlę Jųrge- 
/ liūtė iš New Yorko yra 
: mums visiems žinoma,' 
I pažįstama pėr 20( metų 
1&L.Ą? vėįkiiūe. Ji buvo 

S.L.A. &Afro Sekreto- 
i riumi per dąug mėtų, 
•pasižymėjo, kaip viėhą 

’ nuoširdžiausių ' S.L. A’ 
darbininkų kokią kada 
S.L.A, tūrėjo. Nepakęs- 
daina intrigų; kurio# čėn- ‘ 
trė buVo vedantus prie! 

į ją/ ji ’ reįignkya.‘ • Bęt;)tf^ ' 
s ».V bar pažangių jų' | n Jr i lį

kviečiama- jUmielau sutiko kandidatuoti- į -savo ■
—**r

lietuvių bankieto ji parota ----- -
ir gabumo, Nėra veikėjų pasitarimo, nėra kick 
žymesnid darbo; kuF ji Aedalyvautų. IŠ ‘ profe
sijos ji yra' mokytojai baiguėi gamtos ‘ inčkšlų 
skyrių Glitcagos* tihi^ęršijįė^; veliUu; toj£ ’Oa- 
cipj įstaigoj studijavo .drąmątyrgyą vienus me
tus ir jurisprudenciją vienus metus.

J. Miliauskas iš Mc 
Kė6s Rd’čkš, PK., per dau
gelį metįų. nenuilštamai. 
dirba įvairiose lietuvių' 
organizacijoso ir kiek
vienoj kaipo ' viršininkas 
arba kurio nors komite-
to narys. Panašioj S.L.A. 
ftaternalej A.P.L.A. or
ganizacijoj buvo Centro 
Pildomojo Komiteto na
riu per 8 metus ir cen
tro sekretoriumi per 2 
metus. Kandidatuodamas 
į S.L.A. sekretorius, ga-

didelį balsų skaitlių. Kaipo delegatas SJįi.A. 
nuošė aktyviai dalyvauja* kiękvięno klausi

mo’ diskusijose ir pasižymi taktinglimu ir &L.A. 
reikalų nuodugnia žinojiįnd.y^Yri į.L.Ą; Ap- 
švi^tos Komisijos narys. I _ , T‘*. J 1

sėi

Gerbiami S.L.A. nariai, dįenoje nominacijų 
būtinai bukite savo kuopos susirinkime, kvies
kite savo draugus, savo pūžįstamdš,' kakl iį’ jfe

™ ^ pasiek- 
nariai 'Ląųnės!

dalyvautų ir paduotų savd^rdikE 
šiuos kandidatus. Bendrai veikd 
sime tikslą — pažangus SX A.sime tikslą
J
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MENO ŽINIOS
________________ NArrj«š,čW;ia<i
Čhicagdš parkai steigia Jauna dainininke “Birų-

Pa-Amerikos Men< 
rodą Siike] 

Skandalą
. * V * 1 ■ f " ' , ‘ ■ k’ ‘ i • '7 ' | lPasipylė .protestai ir pastabos;

Dr. Harshe ' bdMe teisinti 
“(įžiurę”, bet negelbėjo.

Art Institute dabartinė A- 
mėrikbs tapybos ir skulptūros 
paroda susilaukė publikos 
pariiekOs ir pašaiipos. Jau pir
mesnėse tos rųŠies parodose, 
buvo reiŠkiamd nepasitenkini
mo, dėt “naujojo meno” keis- 
tiiirio, bet šį kartą ne tik pub
lika ir meno mėgėjai, bet ir 
tie žmonės, kurie. skyrė prizus 
UŽ “geriausius kurinius”, jau
čiasi ne kaip. Pati poriia Lo- 
gahjąne, kurios fondas pasky
rė 500 dolerių už paveikslą, 
p a v a diritą “Thahkšgivirig”, 
pripažįsta, kad buvus padary
ta didelė klaida. Ji sako, jog 
visoj šitoj parodoj bus gal 
kokie septyni vertingi paveik
slai. Visi kiti tai esą tik kari
katūros ir mizerija.

Mat, “džiurė” parodai rinko 
eksponatus ir ji pati paskyrė 
prizus. O “džitirė” buvo suda
ryta iš tokių meriihirikų, ku
rie perdėm persisėmę moder
nizmo dvasia, vargiai bežino
dami apie modernizmą dau
giau, kaip > tik . žodis “moder
nizmas.” Betgi j irk “iriodėr- 
niznias”, kol kas dar. nėra 
koks ten pamišėlių kalėjimas.

• > i , V , ,.....<■ •• . į

Modernistus pasitiko su 
šluota.•

“Modernizmo pionieriai” sd 
šita paroda nuėjo taip toli, 
kad publika juos pasitiko siį 
šluota... Publika nori matyti 
tai, ką ji mato ir jaučia fik-

tuose ir yįgi 
meną inva 
liguistumą, subjektuose. Jų 
siužetai daiiguriioje yra nė tik

»» X* V .fr.fr > « « r

raine gyvenime, p, ų,e iškraįpy 
tuose ir visaip sušiiktūoše', bri

protinį

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 1739 South . Halsted 

Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis} sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki i:00 p. p.

LlfctŪVQŠ kpNŠtiMTAŠ, Kdnsu- 
las Antanas l<!alyaitiš, 100 East 
Belleyue Place,.. (Dešimts šimtą 
šiaurėri). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos^—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą;

• A * *

PAšPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Vau, fiureri Sti 
(Naujuose pašto rumbose). Tel. 
WABash 9207. Valaridos 0:06 r. 
iki 5 po piet.

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Streėt. Tel. WABash‘ 
9207.

♦ ♦ +
ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack-» 

son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

CHICAGOS CITY HALU—Rotušė— 
Washington ir Clark gatves, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai; tyuriicipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždiriirikaš; apskričio 
klerkas.. • .........-..-4 » - V jFfr—W ***- «•— - *

Visi įpiesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000. ,... % j

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRĄNkiin^3000. • ■>

criicAcfos poticui,. Xlth fr Štdtd 

gatvės. Telefonas ,WABąs|u4747; 
Norint prisišaukti pagalbos iŠ 
policijos, reikia šaukti POLice 
UU3. - •- | - I

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FIRe 1313^

ILLINOIS UMERGENCY RELIEP 
COMMISSĮON, 1319 Sotith Mičfiigriii 

avė., Telefonas, WABasli 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki p. p|

IM5fIGR.\NTS PROTEČTIVE LEAj 
GUE, 824 South Halstėd Street (Hult 

Hoūse). Telčfohaš, .HAYriiatkeį 
6374, klaiiskit Miss Hėlėh Jeriy.’ 

coo;

. Telefonas SEEley $500. _

tušti, niekuo nėparėrtitu bet if 
kvaili įr nepadorus. Juk me- 
2'as tuH fiuti švarus, gavyz- 

ingas ir pamokinąs. Nęreikia 
publikai rodyti tokių dalytį, 
kaip viename . paveiksle, lęas 
deemši ištvirkėlių 
kad ji iš td£ių vaiž 
mokintų.” Šito jĮjayeiKslę 
logo nfLmėrįs. yra 6-tas. Pa
veikslas vaizduoja, kaip girtų 
virtinė šoką su mergom ta- 
verne. Mergų užpakaliai ir ki
ti galai pliki., štai Ėitas toks 
(kat. lik 67) ėgžemplibfius, 
pavadintas “L Q v e ę s ,„on d 
Stoop”, vaizduoją bęsinąeili- 
nančihš pozas. . Trečias (icat. 
nr. 64)— pasibiauretmas pa- 
veikslas, nors jo pavadinimas 
ir . gražiai sfeimb'a: “Ę'veniną 
Reading,” bet, į jį žiūrėti rei
kia turėti “fajernidiio”’ nėr- 
yus... tlį, šitą “gražybę” buvo 
irgi paskirtu Kobristrim $250 
prizas! “Ifippopbiamuš mote
riškė iriaudyklėje” irgi nepa
traukia akies nors ir didžiau- 
šiam storų, moterų mėgėjui. 
Išrodo, kad tį moteriškę tro- 
kas aiyezė ir “išdumpavo” 
ant smėlio, o piešėjas, ją čia 
radęs, .nutepė raudonu dėžiį 
lyg kokią gražuolę -ir pasiuntė 
parodom Tokių ir panašiiį 
“gražybių” čia rasite daug; 
kuriomis “modernistai” erzi
na piibiiką.

Parodoj lleii klasiški 
jJOyždžiffi

, 0 . J >>

Bet( ęia, lyg pasityčiojimui; 
“džitire” priėmė keletą klasiš
kų paveikslų, kurie nub pri- 
mityvio mddėrniziho skyriasi; 
kaip diena nuo nakties. Bū
tent: garsaus tapytojo Frede- 
ribk Watigli “Mdrhihg Tidęš”i 
R. Phillip’sb “In Pensive 
Mood”, F. Gavenskio (chica- 
giečio—cecho) gatve žiemą— 
)8-toš gat.t aįrieliiike čeclnį 
distrikte, Leopoldo Seyfferto 
indionas, (kįąi. rir. 186) ir dar 
vienas peizažas (kat. nr. 122) 
geras. Neblogas ir kalvis, pa
vadintas “Red Moore”. Bet ne: 
vienas šitų gerešniį paveiksįį 
ir žinomų jų autorių negavo 
prizų.

šitą parodą pdbliką ^pap
rastai skaitlingai lanko gal 
dėl tos priežasties, kad spau
da drąsiai pasmerkė šitųį 
“modernizme iššigimusį kudi-

Modernistams viskas gali
ma. Mes, koiišėrvatyviški žmo
nės, žinome, kad šii “parės 
drese” ant “byčių” eiti netin
ka arba prie stdld sėdėti mau
dymosi kostitinle. Ne vietoje 
ir brangiausias rUbaš atrodys 
prastai. Pas “iliodernistus”, 
visai kitaip yra—trumpas ke
lias į “progresą”, tai čiriiŠkriš 
darkymas prigimties ir. pap1- 
ročių. Pažanga iiesdšikuPia 
nepažinūs, praeities. Šitie, nau
jos mokyklos jaiini vyrukai 
apgailėtinai eikvoja savo lai-

Jhicagdš parkai štėig 
tiublatiiieš dailei ; 

parodas.
, • ——— ..

Naufanybė p a ^k if lankyto- 
jams: bus galima pasigYož^ 
ti gėlėmis ir aplankyti gale-

tės” koncerte

fiMvi,$į
HąįdMtkampas:

as 
ji jr, t uryuose, 

* “LaąF 
ata-

Spaufla aitriai kritikuoja.
A ... » . ■ • •• •

Instituto direktofiiiš,. Dr. 
Robętt Haręlie, “Čliicągo Tri- 
buhe’o” atstovui pasakė, kad 
paroda nesanti taip prašia, 
kaip spauda ir publika apie ją 
atšiliėpią: Bet jo pąrėiškiriiaš 
nieko ribpkdėjo. ŠįiauiiH vis- 
tiek aštriai kritikuoja. Direk
toriui siįiričiaihi prptfešto laiš
kai, kati ateityj tokių parodų 
nebūtų. z

New Yorko “džįurĮmenąi*’ 
pradėjo teisintis, kad jie norė
ję duoti pirmenybę jaunes-* 
nięms menininkams paiHidą- 
riii iš keleto tųk‘š|ahėių pri
siųstų eksponatu tik 225. fiiš- 
tituto yyriąįįsybę giriasi, kad 
jokia kita jĮątbdh hbšutrauku- 
si tiek publikos, kiek šita, 
skandalinga parodai

Tai Viš pdšišekiidds! 
-MM teikis.

• r į - ; „.-irk frrK.

Lyg protestui prieš dąįiar- i 
tinę Art Inslitutė Anąėjrifcoš 
dailės parodą, Garfięld tvarte 
praeitą sekmadienį iškilmin
gai atsidarė klasiškos dailės 
paroda. Vieta—pirmiad bųvu- 
šiame Adttiintetraiibh Bdild- 
ing trobesy. 1

įžangą, katalogas įr paskai
tos visados bus dykai.

NbųŽilįjo biis atidaryta p.a- 
naŽiįbš jlėitbdbs dar dvlejtibšė 
Ūarkubse, tai Linčoih it Wašh- 
ihgtoh.
J ■ ?' '•'■■■ J’4

“Chįcągo Tribūne” praeitį 
sekmadienį, pirmame pusla
pyje aprašydamas 'parko gą^ 
įerijos atidarymą, uždėjo Šito
kią antraštę: s ,

“Open Fręe Arį ..Gajleries; 
Bap. ‘Nut’ Paintįngs.” .

Šitas šukį^ buvo taikytas 
dabartinei Art Instituto paro
dai, turi užsidarys gruodžio 8.

Galfield Parko;. kėtiiribšb, 
galerijoje, patalįiiiita $3$b;d00 
vertės klasiškos dailės — id- 
pyboš it* skulptūros dkrbųi 
Publika gali pasigerėti tokių 
dailininkų*' kuriniai?, kaip 
iolin Whitė Ąlčxahder, Ro- 
bert Henri, ChaųnCey . Ryder; 
E. Torrey ir kitų ir dykai; 
Apačioje gausi, kolekcija kla
siškos grdikiį škillpluros.

kiekvieną penktadienį; po 
po piet nuo 3 iki 4 vai. Gar-, 
fįeld Parko galerijose p-lė 
Heleri Mačkerizie škmtjrs pas
kaitas apie paveikšlūš. f

Paveikslai .su .laiku bus ūa- 
kėišti kitaiš, kad jjtibįikii galė
tų riūujiį Jjąihatyti. Sti parkų 
adminištraėija* kooperuoja Art 
Institūto vyriausybe. Tokiū 
budu įloti mau 'Vluoii progos 
publikai arčiau, sūšipažiptį s ji 
taįjyfia ir škult)tiii*a. —M; J. <s.‘

RutFeflRįų gektį parodbs 
įiai'kuos^.

Garfichl, Lincoln ir Wash- 
ington parkilose atsidarė ir ię- 

įžib 1 d; fiidėfiiniū 
gėlių patbUdž; įžąpgą visur 
dykai. Atilard liųo 8 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.
... ęhrišahtėmos dabar pačia,- 
me‘ gražume. Daugiausiai jų?- 
yra Garfięld Parke. —Š.

7.7r ;

Rastas negyvasVat- 
lavas Vichodil: šak$ 

Į lietuvis
' Apskričio tJayŪriiriėie. ratnda^ 
si kūnas Vadavo Vichodilo, 
'1712 South, Ručine By^įlieV Bu** 
!vęs aįijje 7$ąųiiiaiis. > Pr^, 
: nešdama apie vėlįonį, lūjroni- 
inę šįąkŪ, kad jis liėįųvik 
i ir kmu&a dr iiėžindriia kafs j& 
[ginies. . ■:
i Velionis bi$o rdstAH
. vas, begulįs gatvėje, prie^savb 
buto. Sakoma, kad jis ilgai sir- 

[gęs vėžlio . / '■ >• . ;■

i Iš Ljetųvųs ^rižo 
Frank Matozas

! Pėreitoš šavditėš- įabai joje,' 
■pd ketūrių ^ėbesilį ritoš ogi| 
: ra
zas, 3150 South Halsted ątrieet. 
Jis per tą laiką viešėjo Eiejitį- 
voje, daugiausiai laiko praleis
damas ,. Ahciškėje; y .Panevėžio 
^piėiiihS:
žęs./,' ' ..'; .

c ’v 111 *7 * j b' 1 1 ■ L. j**7 / •

t4 Helen Vespentjeraitė, jaųrid 
“Birute^” choro dainininkė, kd- 
rį šį. sekipšdienj pasirodys cho- 
r,o koncerte, Ghicagos Lietuviu 
.Ąųdiįpi?j.bj e., ji dainuos ,<Jhetiį 
kartu sū p-le Vanda Micevi- 
čiutė. ; .

Be kpnęęrtp, choras pąstą- 
tys „scenoje,. operetę, “C|gopaį”t 
ilturįoj dąlyyaųs JHejen Bąrtųęįb 
Kazys. Pąžerslds, Antanas Ka
minskas ir kiti..
• nraAjfcjZirV.kĮ.F-'iir 

••T—<r——

šUiidien 
atvažiuoja Sonja

B«ih^
Sonja Branting, Švedijos. so- 

cial-dęttiokratų. partijos steigė
jo, Hjalmar Brantingo, duktė, 
šiandien atvažiuoja Chicagon. 
Northwestern linijos stotyje 
ją sutiks .būrys žymesnių ę|iį- 
cagięčįų, kurie viešnįąi rengit 
paskaitas ir vaišes/ Traukinys 
ateis

Šio mėiiėšjb pabaigoje Mor- 
rišbjį, viešbuty j e ‘ įVyks . vaišės, 
-Ittifibšė ji 'kalbėk Apįė, kdi’ą^ ir 
fašižmą... verstis derhokratiją įr

žinovė, Švedijos yaldžios narė 
if: įži-ši šdcibibgė;

sis iki

!' :7 v ■■ ■ :
I ' ..7 ■’ 7 7 Ą j'.'
i 18 ĄPIEfclNKfi; SfiSirit
pinęs '.gui-uk^te...iijšftti ‘ šavo

Jj^kštps; ;J94& 
Canalport avenue, 44 mettĮ;

; b
lovoje apie dvi savaites, ji gu-

v* ' ’ *1 • f. •'ziui nereikia <
i» • • ■„ f <5 - f-**■* ‘

Jani rupt Northsidiečiartis anlcš> 
k ti ryt# “Naujienas” už durų 

užkišti
• * .1* , , M

.,i . ....V.' . j. "ji

NORTHŠlDĘ.-^-Jaunutis Ru- 
pert Ru(lis,, sužinojęs; jog dau
gelis. northšidiečių iiėpašitenki- 
(įę, (kad toli reikia eiti , “Nad- 
sjiepų?; parsinešti rilio kąriipų,; 
išumdiiė . jis tokiejiis patarnauti 
:jr ątųęŠti /‘Naujienas” i namus. 
; į .ĘežįUriht susirado apie 15 
kaimynų Humboldt parko apie- 
Jįnfeėj ir pirrfia negu jie. atsi
kelia Įš sąldžįų sapnų, Ruper- 

, t#s jau. “Nauj ienas” u‘žkišA ųžt 
durų. Tat; kūj-ję dąr hęžinb 
to naujo norihsidiečiųj tarno, 
lai kreipiasi šiuomi antrašu, o 
suras mums jauną Rupertą

T ■ V-( T ~ ../«•> • ■-/ J:-

M Ak' 
M

FLORENCE JAKUBAUSKAS,
f r Persiskyrė .su, .šiuo < .pasauliu

8 metų amžiaus, gimus ’Chi-
l .CagO.ljB. 'ri.'-th' >1
> Pahko dideliame nuliudihie
L tėvąiąj Žvinąr
WWk dh, 
de Josėphme-ur Paul Leases,

fe ;žvi.nj^u dėde J?
teta Ahtana n* Theresą Jaku
bauskus ir gimihes. J

,.ran^*
į iįaidėtUvėš ivyks

t- lės bažnyčia'. k(i.
rioje atsibus gedulingos ,pa?, 
maldos už vėlionės siela, 0 iš 
ten bus nulydėta i šv. Kazi
miero kapines: 1 / ‘ <

fedį, $$9 įverįrėen avė., pįf-fevių Audi tori joj. grūdižio š 
įįias ąjį&ŠtSs. yra pasįry- d.į Arūdytaį fitife $itd* 
Žgs y|sįęms panašiai paiarriaū- riW zimkllnls Jį yia žpraš^š, 
ti.—Nosius. / įo gal ir dar puikiau, nes yra

i j i rašoma špeciale mužikŽ, prįfei- 
Klausia kode! veifei-hs“||^i- .ri^ąf .**riWn-

XT'AH.Wa44JtiA da butų dar Puikesnls lr VP«-HlUS, Pi OrtnSIdCje * dmgesms,. negu kada, pirmiau.
taip apmirė ; T“° 7^*7r įsi Chicagos Vyrų \ choras it

HumbSldt P&lte Hėfuviffi bfin- LSS.. Čliicagos^Gentraliriė kuo- 
dyš Wifiirušiiis”' ižjudifiti P8- » wont >* lw* now ; 

7?' - ■ ■ ’ - • ••"••-- ■ / r —'^*
NO6'fHŠlt>^.— Ėuvo laikai

3 ri6rth^čids 7? Adv; A: A; šlakis Sugrį- 
rių bt-amogų-parengimų neitu- . .5.
ko. beveik ko-ilė kas Z0 1S
šAvąlię; jei’ nė tįenį tai kita 
drgamzHtijk renįįė: balidš, kon
certui, perstatymus ir t. t.

• l.' ; .i.'- -t ■ ■■ ; į v, • ‘ •

Bet paskutiniais keliais me
tais, ar tai dėl depresijos ar 
kitokių priėzaŠCiį pas mus vis- j 
kas abririio,-nutilo.’ Voš kaip, 
kada hekadą nėkurie išdrįsiu 
Šį-tį sutėngti; O publiką, ro
dosi, 1 visuomet gausiai atsilan
ko. Pavyzdžiui, lapkričio 2 
SLĄ; kuopos surenįtas vūkatris 
J. Grigaičio sVėtairiėj ^ikus 
nei nustebino, publikos daugiau 
susirinko negu rerigė j ai tikė
josi. . •

Proga sueiti, pasilinksminti
LdpkHčio 16 d. Vėl tupėsimą 

s-®' Ji ] ss »s^asa 
« SI mXkqUe™. _ fe

ti, bašilinksmirili IršeHąS kūi- 
tiiyniškaš b^žintiš atiiąujįnti. 
Šį kartą rerigia pažangiųjų 
hbrtlišidiėčib griif>ė4žiĮibhįH kat- 
pb Huftiboldt Parkiėčių Politiš
kas Kliūbkš. ^bkiai-b^ius į- 
vykš šbštądibhib kukate, iaptrį; 
Čio (Nbv.j‘ 16 d:, Legipn’š Ilaflv 
3^4fe W. Nbrth' ūve., įžūnga tik ĮJ 
25 čbritai ybat^i. Pradžia 8 vak 
vaOtė; iki pašimatymo.—N. I-

Tildąs ĖlMiis H®- SUSIRINKIMAI 
Avių Jessie JamėS" :]■

Įk t rbl
ĖLIUBŪ ir Draugijų Šusivienijlmb—D^rbiHiiįkų SveUiiiėj, 10413 

I Mičhįgan Avė., 7:^0 vai. vakatė; SekretoriO J! TAttUt- 
šauskas.

avenue. Ligonę prižiūri jos gi- 
Maą d?. Bšiižžfiišfti.

B.. PūŽaūtskiferiė yra žmona 
stambaus vietos biznieriaus, 
Jono Pužauske.

Ten Buvęs.

pa. “It won’t be long now”; Jau šimtas metų taip 
pečius taiso

šokiai-balius į

scenoje

;ę, ir su- 
itarnavi-

k^aK»ekąmę.į i s 
Motina. Brolis. Tetos,

Gimini.
Patarnauja laidotuvių direk-r 

• torius S. P. Mažeika", Telefo- 
i, ?nas... YaidS .t •‘-/rijr;rttiįmyLJ>
Z '■ -A ’y.-A : j .-Z?., c:

žd iš atostogų
t^Kriėio 1 di, 1S& m., su

ėjo ėRridėŠiinįs du mėlai Olp 
jau A. A. Šlakis praktikuoja 
advokatūrą Chičd^dje. Jam 
ręikejd p'ralėišii ilįfešneš . aib- 
stbgas, kad geriau pasilsėti ii 
sįigrjžti j s^vo ofisą sii gerėš- 
nla . Sveikata ir energija.

Išbufęs apie vieną , menesį 
laiko Hot Springs, Ark., adv. 
Šlakis dabar jau sugrįžo ir vėl 
dąfbubjaši savo ofise, kūriš 
Irdndasi. po antrašu, No, 111 
p^esL(^as^lnfifto.iiį Street. Ad- 
vbĘataš atrodo gerai-» ir yra 
pilnas energijos ir gęros svei
katos. Rep. X.

ronė Pužauskienė ligo-

ždiiškiėiič, 6556 SoutK Cdihp- 
bėll avende; kel&tįĮ dienų atgįl 
Hfšigfiiė šveiito Befbardo liįįp- 
hinęjfe antrai $pei;acijdi šėšiiį 
riiėiiesiį bėgyje. Pirliidji opė- 
Facija, biivb padarytu 'toje pi- 
ėidjė ligdiiinėje, k& tuo Idikii 
išįuiėjŪ apie du menėsid lai- 

llkb: ,.i s.. .
Šį kartą ligonei y teks išbūti

ęagoje įsisteigė Northwestern 
Stove Rėpair Compahy, kuri 
dabar yrą . išaugusi Į didziatb 
sį; pasaulyje pečių dalių, 
dėtį. Dar(Jr dabar pečius lopo 
ir turi ant rankų visokiausias 
dalis visiems pečiams, kurie 
biiyo paątatyti paskutinių 100 
metų bėgyje.

Ši ištaiga nevien parūpina 
naiijaš dalis pečiams, bet juos 
ir sutaiso. Turi CHicdgbje lite
lis s skyrius: 6š2 WeSt R(x>se- 
velt Rd^ 312 Wešt 63rd Sttėet, 
2323 Miltyaukee aVėtiue it Š816 
Coįriitfėtėial aVėnuė.

<S«• » ■ J' t • * • t t ‘ / H - > x • t * ■ 8 . i k* * L ,

Valahdos:chtid O^ryto iki (hv. vak

DR. C A R R
, i)ĖNTISTA§

Nupigintos kairios ant visokio-Plato 
darbo. P^a(as^jataisau į. tris valandas 

TeL Normai 6100;,\ t
. j. Antros. lubos. priešais Wiebold

san

Rangomis padirbti 
ACCORDIONŠ

Puikiąusioę rūšies, 
žemiausiomis kai
nomis. Priiriaty- 
kįt mus( mpn nę: 
gu pirkaite. Be 
obligacijų. - Eks
pertai mokytojai. 
DYKAI KATA
LOGAS. ‘ «
j.INTERNATIONAL MUŠIC CO; t 
1014 Blue .Island Avė. . Chicago

. '(• “» I

i »'<• tį .Yr' '.T“''-

Gruodžio 8 d. “Auditorijoje pa
sirodys kaip jis “lygino svietą” 

r • • •

* Tądaš įhirid&į žbmaičių “įaz- 
bailiinfešb ii* svifeto lygintbjas. 
Kas nėra girdėjęs šios legen
dos įš inusų tėvynės praeities, iš 
baudžiavos iaiitįį mūšiį bųčių 
jjergyvbhtų k#nČiiį ir’paųieki- 
iiiW dub ponų; iP ..  v .....................
įfflėi iiii It6v3jo? , ' ' I LAPKRIČIO 18 — Hiimboiat Parko liietuvitj Politikos KliiiBo

Tai yfe tėi^ėnaa daug jn'iiž šokiai, fcegion’s Hali, 3945 W. Nrirth Avė. Pradžifi 8' vai.

’ajjįe . čįd- EapKRICiO 17—“Bitute štdtb ŽirUkaug opėtetėj “Ciįbnili”

tjj šušliiiierėšuoti afiiė Tddą 
;BUHd^; kad slišiįlažiiiti šu’ lio- »>,. 
tuvių' tautos praeitimi ir pa
tirti M jy kioŽiai yra Savb lai- - 
Įeit pėrįy Vehę. " ’ ' ‘ '

“Pagražintas’’ Blinda
TAdts BliW šū viša Šailta Į LAPKęįčJO^ 27—Lęit,. FeUks& Vaitkaus, Pagerbimgs; Chicagoš 

febaininkū ir Ititaiš tų fdikų T i^ nn<^rhimft nfatfrm.

draugais ir priešais bds parė
dytas Cbicūgoš netŪviams Lie-1 

.‘ 't■•'lA./J’V.V: V* 
......... ....  u. 

h," " -

yjAfi J-i.

kaip Tadas 
įlrieŠ t&i kbvGjo? x ' ž į

".f* I ".

parėnGIMAI
i ».

• ' 9. 1 ■ -..................-—. .

LAPKRIČIO 16 — !
šokiai, fcegion’s Hali, 3945 W. Ndrth Avė. Pradžift 8 vai.

ir Koffiertas Chięagbš LifettMij AiiditBfijtJj^ 8188 ŠtiUtii

LAP^RIClb 17
' t”’ ii ji

V-L- -r

lai-

FRANKt įE^SLAUSKI

; ąj20 vąlanr;

1 IllPii°llil'<>, dideliame nuliudimę 
motina .Petironėlei ■> ■ po1 tėVais 

brolįu9?j^tar- 
ųislgvą, Tadeušą . u. Petrą, .2 

' sAšeris^Aupric ir Tfrace; ;;firo-

Kūfta’š ^paj&aiVotasK Yahdaši’ 
Tet

i'-Laidotuvės ’ ivyjes ‘riėthyčioj; 

joSibąnyciri,. kurtoje atsibus ge- 
dųįųigos pamaldos Už» velionio 

. sielų, M iš teii bus nulydėtas i
• šv.'_ Krifeimlerp'kapluas. > ’•

Visi ą. a„ FrankąVen»(aųS.kio 
gjmjnėš, draugai ir pažystami 

; esat i nuoširdžiai kviečiami da- 
, lyvautį Įąidętuvėjse ir .suteikti 
‘ jam paškUtini p'atarhavima ir 

atsięyęikinimri»A /

iJBręUsflė. ir Gunirięš.’.J'd- i..- 
w«. di^‘

A

Halsted št. Pradžia 6:3j) Ę. M. Bilietai—75c.
*“ — Keistučio Kliubo Vakaras, Šoko! svetainėje, 

2343 Š. kędziė avenue. “Naujosios Gadyries” chbraš vdi- 
dinįsį operetę “Nąstųtę”. Pradžia 4 f. M. Įžanga— 50c.

,LAPKRlįlQ 24- —Palaimintos ,Lietuvos Draugijos . Vakaras — 
# ęhicągoS; Liętųvių,, Auditorijoj, ^133,3’ Halsted Sfe .

Liet. Auditorijoje. Specialis pagerbimo muzikalis progra
mas, kalbos, garsiniai Vaitkaus “Lįtuaiiicos II” ir skri
dimo' filmai, šokiai ir. bufetas. Bilietas; (apimti ^iską) 
^Pradžią 7:00 Ę. M. , ' z

' , i Chic.
i u yętųvių Auditoį-ijoje. . 
LAPKRIČIO 28—Raudonos Rožės Kliubo Sportininkų šokiai— 

Lietuvių .Liuosybes svetainėje, 14th ir 49th Cddrt; Ci- 
. ( cero, Hehry. Peters* orkestras, įžanga 35c.

♦ ! »■ * • ' r t . « « • • &. «»• Mb <rv-w • T

i.
LAPKRIČIO, 28—V, Beliajaus ir grupės šokių vakaras,

THĖ baily
. , ,T -įį- Į| >iW.y. M, u* IR*-

BUSINESS D1RECTORY 
mm®

MJTABBTO TVARKOJ!
‘ .. ‘ ■ •• " J 1J .=■’ .11 if 1 . . I r:,-..

daikto intaisg ir reikmenų Jdga ifi tetpanėii && skelbimu «e-

r STOGU DENGIMAS PATAISYK STOtrA IR 
, L RYNAS DABAR.

Bufel pksirenį. idrm iJėįnl shiėįan 
Si patyri“

— Blekorius TrJStogius. _ -

Leonas Ro<o
3750 WaIIace . _
TeL Boulevard 0250.

•RT ROOFIN

mff Cri.

fr.fr


r
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NAUJIENOS, Chicago,

MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai’ skiriami J šį skyrių turi ^įti^adrė’štibjami “įfūsų Skaitytojams”.

■ ’ Butinei pridėkite Savo vardų* ir pavardę.

Dar iš Šv. Jurgio para
pijos pastoges ' ' 

s , ■■ .....
Jau daug rodos Naujienose 

buvo rašyta apie musų para
piją, bet aš noriu pridėti, kas 
dar nebuvo parašyta. Aš esu 
senas Šv. Jurgio parapijonąsj 
ir nemoku labai gerai rašyti, 
dėlto prašau gerbiamo “Nau
jienų” Redaktoriaus kad kur 
rasite mano gramatikos klai
das malonėkite pataisyti. Mąt, 
Lietuvoje . neturėjau progos 
lankyti mokyklą, tai vot ir ne
išmokau kaip reikia teisingai 
rašyti. Bet kaip moku, tai ra
šysiu, nes man širdį taip skau
da, dėl visokių blogybių, ku
rių yra galybė musų parapiję- 
je. Sakau rašysiu ir aš.

Ir vot, pirmiausia kas man, 
kaipo senam parapjijonui ne
patinka, yra tas. Praeitą pie
tą musų klebonas, visai pąra- 
pijonų nepasiklausęs išmetė 
senas šviesias lempas iŠ bažny
čios, ir įdėjo naujas. Ir da
bar kaip įdėjo tas naujas švie
sas, o jų visų per mišias ne
uždega, tai nieko nebematau 
net per akuliorius skaityti sa
vo senos Aukso Altoriaus mąl- 
daknygės. O norėčiau nors 
per sumą, nors vieną Panelės 
šyenčiausios litaniją perskai
tyti. Bet ir to negaliu pada
ryti, nes nieko nematyti. Mat, 
negana, kad tas naujas šviesas 
įvedė, bet dar ėmė ir visus 
langus neva su kokiais tęp 
šventųjų paveikslais užmozo*, 
jo, ir dabar per sumą nieko, 
o nieko negalima matyti. Vi
sa ta musų bažnytėle pasidavė 
taip tamsi, kaip jauja.

Tiesa, prie altoriaus tai su
dega galybes tų šviesu, kurių 
ir nereikia, bet dėl * Jiar Anijo
nų,' kurie visą 'bažnyčią 
laiko, tai turi patamsėję gra
balioti. O juk.gulėtų uždegti 
visas tas naujas lempas. Bet 
dabar kelios pagal sieną spyk- 
so kaip ožio akys, ir nieko ne
galima matyti skaityti, nors 
imk ir padidinamą stiklą atsi
nešk bažnyčion. O senos švie
sos, nors ir nebuvo taip jau 
labai artistiškos, bet kaip už
degdavo, tai. nors galima buvo 
matyti maldaknygę skaityti. O 
dabar sakau, kad jau tas mu
sų klebonėlis dailino tą musų 
bažnytėlę, tai nudailino visai. 
O girdėjau kad net keletas 
tūkstančių dolerių kaštavusios 
tos naujos šviesos, o naudos 
jokios iš jų.
Bažnyčios laikrodžio istorija

-» ''

Arba, paimkime kad ir įpu- 
sų bažnytėlės laikrodį kuris 
per 40 metų su viršum rūdy
davo ir mušdavo laiką labąi 
gerai. Būdavo ir čvertis ir 
valandas mušdavo, o dabar 
jau kelintas mėnuo niekp ne
begirdėti. Taip x atrodo, kad 
musų parapijoje trūksta gero 
gaspadoriaus. Visi laukėmė', 
kad kaip sugrįž Jo Malonybė 
Pral. M. L. Krušas, tai viską 
pataisys. Per. vasarą manėme, 
kad kamendoriams esant, jie 
neturi ukvatos ar macios ką 
nors be klebono taisyti. Bet’

dabar sulaukėme ir savo gar
bingo praloto. Bet tas pats. 
Taigi mes šeni parapijonai, 
nebeišmanome, kas ant galo 
bus su tą musų viena iš. se
niausių bažnyčių tarp lietuvių 
parąpijonų Chicagoje?
‘ Kita blogybė, tai yo't jau ke4 
lihti metai tas musų klebonė
lis įvedė, nieko neprašomas ir 
neragindamas, anglų pamoks
lus ir evangelijas dėl jaunimo, 
panaikino lietuvikas giesmes 
prieš mišias, ir net suplikaci
jas buvo panaikinęs. Bet aną 
pedėldienį, lapkričio 8 d., pats 
klebenąs po pamokslo per su
mą, pąsąkė, kad girdi po su
mos bus giedairia suplikacijos, 
Taigi man ir širdis pradžiugo, 
sakau gal kaip nors ar neatsi- 
vers ant lietuvių dvasią šven-' 
ta.' O gal gražins ir visas gie
smes ir suplikacijas ant visa
dos. Bet kol kas <dar nėra ko 
džiaugtis. Pamatysime toliau 
kaip*bus? <

“Eis tiesiai — į pragarą” , 
pet nekaip negaliu iškentėt 

nepąsakęs, kad mano sūnūs 
parėjęs iš jaunimo mišių, ku
rios bupa apie 9:30 vai. ryto 
pasakojo. Sako, tas musų 
jaunas kamendoriukas, rodos 
Petrauskas, vardu, kaip ‘pra
dėjo rėkti ir bartis ant tų pa
rąpijonų, kurie rašo į “Nau
jienas”, apie Šv. Jurgio para
piją! Girdi, tie visi pienbur
niai, įdirie drįsta rašyti ant/ 
dvašjškos vyčiausybės, tai, gir
di esą, šmeižikai, kurie gerą 
dvasiškos Vyriausybės vardą 
šmeižia.* Tai esanti baisi nuo
dėmę. Ir už tai,. tie( visi/ ku
rie taip , daro, tai, girdi, nueis 
stačiąi į amžiną pragarą be jo
kio išsiteisinipip. Girdi, to- 
Icięms jokio, nuodėmių = atleidi
mo negalės būti, nei čionai nei 
po mirties. Suprantama, tą 
viską sakęs angliškai, ir bai
siai graudinęs, kad niekas ne
drįstų daugiau tokių dalykų 
rašyti apie savo parapijos kle
boną, Girdj, jeigu ką klebo
nas negerai darąs, tai reikia 
ateiti į kleboniją ir. apie tai 
pasakyti klebonui.-

ąš ir sakau sunui, kad 
tie žmones kurie rašo apie tai,' 
tai labai gerai daro. Nes seni 
parapijonys šimtus kartų esam 
sukę jam, kad mes nenorime 
tų, angliškų pamokslų ir evon- 
gelijų musų vaikučiams, ir no
rime ą.tgal savo seną giesmę, 
“Pulkim ant Kelių” giedoti; 
kad norime siplikacijų po su
mos. O musų klebonas anei 
ausies ant to nekreipė. Kada 
mes pradėjome tą bažnyčią or
ganizuoti, ir statyti, tai dabar
tinis musų užsispyrėlis klebo
nas, kažin kur Lietuvoje po 
laukus tebelakstę? Ir jisai 
nei vienu centu nėra prisidė
jęs prie tos bažnyčios ir mo
kyklos pastatymo, tai' kaip 
šiandien jisai taip gali nesi
skaityti su mumis, kurie tą, 
bažnyčią pastatėme, ir ją sa
vo pinigais užlaikome? Tas 
mumis senus parapijoms tie
siog veda iš kantrybės. Ir 
mes netekę kantrybės, esam

.. T.....? ' 1 .... * T-1 ū", ............ T,^....... ..

šiandien Kunzgailos
. inlJnd rrmnio. IMtivvi ei mc ■' mMiratA nn fltn nni m a Tlvfj aiškini v ,

užmušimo tyri-
■' 1 • • ~ ,i !

nėjimas

apie' mums* lietuviam^ ftpąrato įnsta^čijaį: Dvasiškiai 
daromas skriaudas.' Ir labai 
ačiū Naujienoms^ *kbd jos tei
kiasi tuos,dalykus aprašyti,’ ir 
patalpinti tų raštus, kurie a^įe 
tai parašo.

Dėlto aš sakau savo sunui:
I ■ ' 1 1» ■* l i ** ’ *i ’ 'i f • < . Ii / ' , * ■'

Sunau, neklausyk, ką tau sa
ke šiandie tas jaunas karnem 
doriukas. Jisai, gali būti tik
ras, pe savo mintį kalbėjo, 
jam taip buvo prisakyta nuo 
klebono sakyti. Juk sakaiį 
ka<d jam pradėjus kalbėti, apie 
tai kąs rašo į “Naujienas”, tai 
taip susinervavo,: kad nežino^ 
jOį ar jisai sakykloje stovi, ar 
pirmą sykį mišias laiko, nes 
blaškėsi, sukinėjosi, nei iš šio 
nei iš jo/ Tas parodo, kąd 
jisai sulig prisakymu kalbėjo^ 
ir dėlto buvo taip nervuotas.

Kur pragaras?
č Todėl, dėlto gali būti be 
baimės ir Naujienas skaityti, 
nes Dievas nėra tokis piktas, 
kaip dauguma mūšų klebonų 
jį perstato, ir dėl tokių niekų 
tavęs nei į kokį pragarą nė
šius, ir tenais nekepins. Kitas 
dalykas, jeigu tu paklaustum 
to kamendoriuko, kur randasi 
tas pragaras ' apie kurį jisai 
taip garsiai kalbėjo, tai jisaį 
nežinotų ką tau atsakyti. f

Taigi, aš ir sakau, kad mes 
Šv. Jurgio parapijonys turime 
rašyti, apie visas musų parapi
jos blogybes. Mes jau žodžiu 
šimtais sykiu sakėme, ir tas 
nieko negelbėjo. Dėlto dabar 
pradekime per spaudą jiems 
sakyti, tai tada gal kaip nors 
susipras, ir pradės taisyti sa
vo klaidas. Todėl, aš rašau, 
ir jus kiti parapijonys, kurie 
kur tik ką matote negera, ra
šykite ir kelkite aikštėn. O 
Naujienos, gal visgi suteiks 
vietos musų skriaudoms apra
šyti. Senas Parapjijonas.

daromas skriaudas.' Ir lab&į t^Vįciiai: nęy^gią kurstyti vai
kų prieš tSyįs-Įaįsfyąjnąmw|i^

i .«■ ■
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mų vMMiunKiu, sjryt> 10:80 ryto> apakričio
mokytojai juri-slipti savo įsiti:jvyks inkveštas dėl 
kmmrns, užmatai pi-enume Ka'zimiero Kunzgaihš
ruot> pažangiu hteraturą; ’to fflirties Klinzgaiia buv0 nušau.

“p“" “

“Pažangus' dąrbąs visokeriopai

■ ' v /•.’
“Laisvoms profęsįjoms gręsia 

tikinčiųjų boikotą^’; (klerikalai 
kursto, laimei be ’ Apčiuopiamų 
rezultatų). įsiviešpatavus po
liciniam ir klerikaliniam rėži- 
■hiui, pažangus “ darbas yisake- 
riopai varžorna's: susirinkimai,, 
paskaitos neiejdŽiūmi. Jei pri
dėsime ekonominę krizę, sunkią 
naštą slėgianČ$ )ypač kūimą, 
tai turėsime riųra ir ne’ visai 
pilną musų gyvenimo vaizdą.

“Dirbdami be į atlyginamo, 
“Laisvosiom Minties” įiaįp taip 
galus su galais suvedame. Ame
rikoj turime Šiuo metų apie tre
jetą desėtkų ' prėhumerątorių. 
Nežiūrint visų sunkumų, musų 
idėjos šalininkų skaičius vis 
auga; kaimas ' j ič darbininkai 
purtosi ir kratosi relgiinjų mo
lių ; laisvamgniai varo šalin 
pesimizmą ir ųęriųięįĮjžįą «įr ne
nuleis rankų. įįr^ingąi dėko
jame už Tamstos energingą 
moralinę ir medžiaginę paramą.

“Karštai spaudžiame Tamstos 
garbingą ranką, ■

“Redakcijos ir administraci
jos vardu, ■ ’

jj. Plotas/ I 
/‘Laisvoji Mintis*’,- '“Laisva- 

mailių* Etinės Kultūros Draugi
jos Organas. Kaunas, Šančiai, 
Vytauto Gatvė, No. 52”. Į

.Ketvirtadienis, lapk. 14, ’35

mokėjimais, o' prie to pirkė
jai gauna puikias dovanas, ar
ba kalakutą Padėkavonės die
nai. K.

• t

‘Juodasis Internacio
nalizmas sukaustęs 
Lietuvą’, sako laiške

“Naujienų” Radio Programai 
Nauju Laiku iš Naujos Stoties

■ '' ’: ________ .
' ' . ?'k.' į, , ■ ,!y ' v-Z

? Nuo lapkričio 19 dienos, “Naujienų” radio 
programai bus leidžiami oro bangomis utarnin- 
kais, ketvergais ir subatoipis nuo 9:30 iki 10 vai 

’ ryto iš naujos ir galingos stoties—WCBD. 1080 
kilocycles (5000 Watt jėgą).
v Šiuos “Naujienų” radio programos girdės 
visi Chicągos lietuviai ir ąpielįnkių miestelių lie
tuviai, gyvenapti nuo Chicagos už kelių šimtų 
mylių. ’

“Kunigija kaip {manydama 
varžanti pažangiųjų veikimą, 
kurstanti vaikus prieš tėvus, 
laisvai mąstančius žmones

r .   — ■ i -i.  ....................

“Juodasis inteiiiacibnalizmas 
sukaustė Lietuvos kojas ir ran
tas”, sako laiškas, kuri dakta
ras A. Li Graičunas gavo šio
mis dienomis iš Lietuvos

/Protas, įrašydamas “Lais-‘ 
vos Minties” .redakcijos ir ad- 
ministracijos vardu sako, kad 
“kunigija taip įsiviešpatavusi, 
kad visaip varžo pažangiųjų 
žmonių veikimą, prieidama 
het prie to, kad kursto vaikus 
prieš savo tėvus, jei žino,' lęad 
;ie aklai klebonų neseka.

Valdininkai ir mokytojai, esą, 
tegali užsimaskuotai sekti pa- , ■ - v \ • į ' \

žangią literatūrą, nes kitaip jie 
gali netekti darbų.

LAIŠKO TEKSTAS 
Laiškas skambą sekančiai: 
“Gyvename / sunkius laikus. 

Įsivyrauja pašaulyj zoologiškas 
nacionalizmas, fašizmas neap
lenkė ir Lietuvos. Juodasis in
ternacionalas s sukaustė mūsų 
tėvynės kojas ir rankas. Kaip 
grybai dygąta vienuolynai, '. sta
tomos naujos puošnios bažny
čios, klebonijos; jie turi ir dar 
gauna nemažus žemes ukius.
/‘Dyasiųinkąi, kurių skaičius 

prašojčšta gaudami iŠ
valstybės iždo algą, už “sakrą- 
mentuą’^ (tarikštą, ‘motęiįįllį, 
iMdotų^s) plėšia kiek tik ‘-dii 
įiaF’; nes ;nęsąnt civjji-.
hės meLrikaęjjbš (jos įvedimi 
yiikinim^ąį^ jię turiį “monopb- 
Įį”. . Steigiamos ir bujpja 
tajikišk^ suąųgilsių, jaunimo ir 
vaikų organizacijos—fanatizmo 
ir neapykantos; lizdai. į 
: “Laisvų pažiūrų amatninkai 
stengiamasi boikotuoti. Visų 
laipsnių mokyklose tikyba — 
privalomas dalykas. Laisvama
niai turi išeikvoti nemaža ener
gijos ir laiko išsilaisvinimui ša- Į 
vo vaikų 'iš/ tos “prievolės”/

ller^iiią’Ubiuštą, 
lietuvaite, trys kiti 
sužeisti ^laimėje

' - ;4-___
Du automobiliai .trenkė visu 

smarkumu į kils ‘ kitį; su
žeistoji lietūyaitę Alice Bag- 
don.

Viena jauna mergina buvo 
.užmušta, o kita ; mėrgina —- 
lietuvaitė ir trysr kiti žmonės 
buvo sunkiai sužeišti baisioj 
automobilio nelaimėj prie 65th 
ir Harlem gat’viųi,

Užmuštoji yra Mary Farrell, 
23, 916 West 53rd place. Su
žeistieji, Alice Bagdonas, 18 
metų, 7249 Ąrčher averiuė; 
Anna Farrell, 21, užmuštosios 
sesuo; Gęorge jytiller, 25, 7715 
S. Bishop Street; Clyde Varitze, 
30, 7300 Archer avėnuė.

Kaip j vyko nęląfipė sužeis
tieji negali pasakyti, o Įfudi- 
nįnkų nebuvo. Tik vid 
lio riogsojo sulamdyti, sudras
kyti du automobiliai.

apskričio

nistų dienraščio “Vilnies’’ raš
tinėje. ’

•• •' i 4 .

. Furniture & Fixiures 
RaKandaLItaisai

išparduodame baru fikče- 
RlUS.i visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom? Taipjri Storų fikčeriuš dėl 
bile kurio pizriio iškaitant svarstyk
les. itefltfsterfas ir ice baksus. Cash 
arba antr ifimokeihno. Pamatykite 
mus pirm nesru pirkaite kitur,

S. E. SOSTHElM & SONS 
' STORE FJXTURES

1900 S- State St. CALumt 6269.

RADIO
24 metų sukaktuvės

• Personai
Asmenų Ieško

IC LŪS SI Fl E D AP S

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iŠ Ėu 

ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjj pą$t§ 
(Canal ir Van Buręn Street^) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Ądvertisęd Winddw* 
klausia laiškų.

10 Narbudienei Onai ’
13 Pilipavicaitei J.
14 Schmidt Veronika
15 kerelis Anton
16 Smilingiui Petrus 
18 Stepakovich Ewak R

Paminėjimui 24 metų pasek-1 
įhingo biznio gyvavimo, Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų krauJ 
tuvę, 3417 S. Halsted st., Chi
cagoje, pereitą sekmadienį da
vė puikų radio programą iš| . Automobiles 
stoties WGFL, nu‘o 5 iki 6 vai.
po j pietų, dalyvaujant didelei mėnesių išmokėjimui. Ist. 15 metų, 
orkestrai ir šv. Jurgio para- Ovėrhąuling. body taisymas, male- 

.. , vojimas, apdengimas, tajerai, bette-
piJOS J choruiį po vadovyste ries, auto radios. viršai, stiklai, fen- 
komnozitoriaus A. Pociaus. |deriai, apškaitliavimas, towing dy

kai,
2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS! I! 
1935 Buickai — 1934 Olsmobiliai 
1934 Fordai — 1934 Buickai — 
1933 Dodge’ — 1934 Chevroletai — 
1983 Buickai — 1933 Auburnai. 
$350 karai dabar ....................... $200
$250 karai dabar  ................ $125
150 visokios mados ir modelių karų. 
Gerai bėganti karai taip pigiai 

kaip ....................................... $25
FINANSAVIMO ATSTOVAS 

ANT VIETOS. 
1601—1637 N. Ashland Avė.

Business Service 
pigpio Patarnavtnias

UNIVERSAL STORAGE
* V. BAGDONAS. Sav.
Local and Long Distauce 

Furniture and Piano Moving 
3406 S. Halsted Street

Phone Yafds 8408

kompozitoriaus A. Pociaus.
Kad tos Btidriko sukaktuvės 

butų daugiau atmintinos per 
šią ir ateinančią savaitę, Bud- 
riko krautuvėse eina didelis iš* 
pardavimas radio, rakandui 
skalbyklų ir refrigeratorių spe
cialiai nupigintomis kainomisi 
Viskas parsiduoda lengvais iš-

P. CONRAD 
STUDIO 

420 W. 63rd St 
j. Englevood 5883-5840
Dar gražiau, moderniš- 

} . kiau Įrengta.

r*—:
.......

Grane Coal Co 
5332 S. Long Avė 

' ' TeL Republic' 8402 '

Valymas
DRESIŲ

Su viena drese mu
sų paprasta kai

na 29c.
Mes paimam ir 

‘ dastatom *

CAPITOL CLEANERS
159 N. Statė St., Kamb. 1323 

Dearborn 8745 '

Plūs 
ins.

NE IMKITE
RIZIKOS

uryje ke*

Sweitzeris i|tėįsiii” 
tas: bandys atgauti 

vietą :
Robert Swėitzęris, buvęs ap

skričio iždininkas, ’ " liko" ištei
sintas byloję, įkūrj buvo jam 
iškelta dėl' $414,129 iždo pini
gų išeikvojimo.'

Kriminalio teismo teišėjo 
Lewė jury rado; kad Swęitzeris 
nepasilaikė pinįgųš blogais Jio- 
rais, ir išnešę jam įprielankų 
nuosprendį.r i / "■'/■/<”

Sweitžeris) kurią skandalui 
iškilus Euvo prašalintąs iš ap
skričio sekretoriais vietos, da
bar bandys ją atgauti teismo.''"'‘'O ' -

T“-

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. MC.ža . narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. valsu Šventadieniais nuo 
10, ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np

Tel. Armitage 2951 *
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

IEŠKAU savo dėdės Viktoro Ry- 
maviČiaus, . gyvena Chicagoje apie 
40 metų.; virš‘60 metų; amžiaus. Gi
męs Jakiškio vaisė.. Šiaulių apskr., 
Butniunų kaime. Jo motinos var
das Elzbieta Grabauskaitė, tėvo 
vardas, Juozapas, Ieško jo tikro 
brolio Branislavo Rymavičiaus. duk
tė 'Stanislava Rymavičiutė, gyvenan
ti Šiauliuose. Taipgi ieškau broliu 
Jono ir Jurgio Gasparų.

Mano adresas:
STANISLAVA RYMAVIčIUTfi 

Gclžk. Subačius, stoties viršininkui 
p. Matui Madžajui, Lituania ;

Arba susižinokit su neseniai sugrižū- 
sia iš Lietuvos Frank M a ražas, 3150 
S. Halsted St». Chicago. III.

bituation Wanted 
Darbo Ieško

BŲČĘRIS IEŠKO DARBO. 
Tek Canal 1376 r

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

PARDAVĖJA} pilna arba dalį lai
ko. ŪŽsidirbkit šventėm pinigų. Ge
ras komisas.' 300 žinomų išdirbys- 
čių. RoXy LiųuOr Co„ 810 . W. Madison 
Street. ■

PLAČIAI pagarsėjusi kompanija 
išdirbanti tarų tikra elektriška pro
duktą ieško trijų angliškai ir letu- 
viškai kalbančių vyrų norinčių dirbti 
8 valandas' i diena. Turi būt nuo 
25 iki 45 metų amžiaus. Puiki pro
ga dėl atsakančių vyrų. Matykit 
Mr. Owen, kambarys 618, 203 North 
Wabash Avė.

ANGUU pardavėjai su ar be pa
tyrimo, didelis komisas. Ofisas ran
dasi, 238 W. 51 St.

.<• , _o—

REIKIA anglių pardavinėtojų, už
dirbsite gėra alga. Atsišaukite 
Dearbom Coal Co., 2426 So. Halsted 
St., Wholesale and Retail.

GREITAS PATARNAVIMAS •
Duodame paskolas ant mortgičių 

uždedame visokios rūšies apdrau- 
das. Padarome dokumentus. Išren- 
duojam. parduodam arba išmainom 
nekilnojamas savastis.

Z. S. MICKEVIČE & CO.
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

PAUKŠČIŲ FARMERIAMS 
.^ŽINOTINA

Mokėsime market kainas už vištas, 
antis, žąsis ir kalakutus.

Rašykite
ARCHER HARLEM FRUIT 

MARKET
, 5521 South Harlem Avė.

Chicago. III.

.................. ....................... I ■ I , ĮIIH.I. I I I I. ,1. . I*..— .. ...... ....................... .III. ....... ..

REIKALINGAS patyręs kriaučius. 
irie kailinių taisymo. 3608 South 
lalsted St. Tel. Boulevard 3243.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKIA merginos namų darbui. 
Kambarys, valgis ir $3 i savaitę- 
Fel. Sheldrake 65'78.

REIKALINGA mergina dirbti ’ 
Taverna ir lunchruimį. Atsišaukite 
nuo 11:00 iki 2:00, 2909 So. Union 
Avė. Pirmos IttbOs.

su savo pečiais, 
furnace arba 
boileriais.

Pritaikome

DALIS
“1 ' ■<' . ••Ą-’

ir garantuojame.

Neapsiriksite • 
■<pirkę iš
Didžiausios Pa
sauly Pečių Sutai- 
symo Kompanijos

m -

COAL

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

Mine Run ................ r............... - $5.75
Lump, Egg ar Nut ................... 6.00
Screenihgs ................................... 4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus.
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882.

MERGINA prie abelno namu dar- 
)o maža šeimyna, geri namai. 

Crawford 0652

partners Wanted 
Pusininkų Reikia

NORIU pusininką į Tavern biz
nį — Biznis gerai eina — Vienam 
persunku — 14660 Spauldihg Avė. 
larve?, III.

Educational 
Mokyklos

IšSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTfiS 

PAS MOLER’I
Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbininku Teisių įstatymo 
atneš puikia pagelba šiai profesijai. 
Prisirengkit veikliam Pavasariniam 
Sezonui. Dieninės ir vakarinės klia- 
sos. Pašauk—rašykit ar telefonuok.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

Business Chances 
PardavimuiBizniai

NUSIPIRK modemiška bučęrnę 
nebrangiai, busi laimingas ir turtin
gas. Rašyk tuojau laiška. 1789 S. 
Halsted St. Ęox 350.•

PARDAVIMAI tavernas ir rui- 
mlng house su visais įtaisymais iš 
priežasties ligos. .

11446 Schlitz Avė.

PARDAVIMUI grosemč — Labai 
geroj vietoj — Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos. 2534 W. 45 PI

Northwestern ' 
Stove Repair Co.

662 W. RoOsevelt Rd.
312 West .6Šrd St.
2323 Mihvaukee'Avė. >
8816 Commercial Avė.

■ * > ' 'A* ■ * ''V'''

• CHICAGO, ILL. '
Tel. MONroe 6600 
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Miscellaneous for -Sale 
įvairus Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ 

Taipgi kautai paimti į mainus, 
juodas pony kautas ............

Rudas caracul ..... .........................
Jap mink J..:..........................

' Natūrai maskrat ............. ............ .
ILeopard kates ......... .
' American broadtail ............;.......
Northern sęal ...............................
Tikra eastem mink ............ .

Ir daug kitų.
Jackettes ............. :...........................
46 kailiuku scarfs nuo .... $3 iki 

i Ekonomijos sekcijoj.
MILLER FUR CO., 

I 166 N. Michigan Avė. 
i Atdara iki 9 vakare.

$18 
$24 
$38 
$24 
$32 
$26 
$44 

$150

.. $8 
$18

PARDAVIMUI gerai išdirbtas ta
vernas, nepaprastas barmenas. Atsi
liepkite greitai. ^44 N. State St.

DELICATESSEN IR GROSERNfi 
gerai išdirbtas. A-l vietoj. šalę 
bučemės. Pigi renda, garu apšildo
ma. Kartu su gražiu flatu ir mau
dyne. Lengvai > galima * padaryti 
$500 i savaite. Naujausio styliaus 
fikčeriai. Didelis atakas. Jei par
duosiu šia savaite priimsiu $1200 už 
viską. Lengvais išmokėjimais, jei
gu bus reikalas.

8222 So. Ashland Avė.
1 -1 .... ;■ ,"1 ;;"t".......  —........—i '■«

PARDAVIMUI pekamęs irengmai 
— mašinos maišyti tešla ir kėksus, 
automatiškas miltų sijotuvas ir visi 
vėliausios - mados įrengimai vertės 
$4000. Parduosiu viską už $500. 
J. Wąltęr, 4603 S. Richmond St.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS
Beno ir strunu instrumentu 

$350 Alto Sax 1935 m. modelis $75.00 
$18 Cornet už ............................ $8.50
$25 Albert Clarnet  ............. $10.50

. $18 Smuikas, kėsas ir. smičiolas $6.5 
| GOLDSTEIN MUSIC SHOP 

914 Maxwell St. arti Sangamon.

Real Estatė For Sale
Namai- ŽemEPardavimui____

^WMW*»**lR**^!>^>W*C<ft*B*l*l»^*R"*^*«**R*^w**1

PARSIDUODA 5 kambarių mūri
nis cottage — Vėliausios mados įtai
symas. Aržųolo grindys — Mar- 
uuette Parke — Prieinama kaina — 
Galime- matyti- subatoj, ir nedėlioj.

6809 So. Campbell Avė.




