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STRATOSFEROS LAKŪNAI CHICAGOJE

Garsus lakūnas

kaipo

ORH

kad Japonija

giminaitė, ko-pįlotas

Vaitkus ketina tuoj pradėti darbą prie nau
jo išradimo, nugalėjimui miglų pavojaus

reikėjo
1,300

2,140 
mylių

Rusija prisibijo karo 
su Japonija atei

nantį pavasarį

Japonijos karininkai dūksta dėl 
pasluptingo atidėliojimo pa
skelbimo įsakytos “nepriklau
somybės” ' 1

Manoma, kad ethiopai paėmė 
53 trokus.

Vokietija mažina iš 
laidas ir todėl be

darbė didėja

Bando ^teisiąją, 
čiams prikišti

WASHINGTON, lapkr. 20.— 
Prezidentas Rooseveltas šiandid 
išvažiuoja 
Warm Springs, Ga., pasigydyt 
ir pasilsėti per šventes.

Lakūnas Elsworth gryšta į są 
vo bazę sugedus gasolino per 
vadoms

Teisėjas pripažino 
neteisingai nutei
sęs Tom Mooney

VATIKANAS, lapkr. 20. — 
Papa ruošiasi paskirti rekordi
nį skaičių naujų kardinolų, bū
tent net 20. Jų tarpe nebusiu 
nė vieno amerikiečio.

t’, ar prikalbėti, bet Mooney 
if Billings vistiek tebėra laiko
mi kalėjime ir jų paliuorąvimui 
daroma didžiausių kliūčių.

NEW YOORK, lapkr. 20.— Leit. Feliksas Vaitkus, vienin
telis lakūnas Šiemet sėkmingai nugulėjęs Atlantą ir vienintelis 
lakūnas perskrdięs vandenyną vėlyvu laiku, šiandie su savo žmo
na Morta sugryžo iš Lietuvos įr dabar vieši New Yorke.

Leit. Vaitkus, kaip žinomu, rugsėjo mėn., kada vandenyne 
siautė didelės audros išskrido iš Nęw Yorko į Kauną, bet nu
galėjęs Atlantą buvo priverstas nusileisti Airijoje.

Jis vistiek nuvyko į Lietuvą, kur buvo labai iškilmingai 
priimtas. Į Lietuvą buvo nuvykusi ir jo žmona. Paviešėję virš 
mėnesio laiko abu dabar sugryžo į Ameriką.

Leit. Vaitkus ketiną tuoj stoti prie darbo ir ieškoti būdų, 
ar kokio prietąiso—“elektrikinės akies”—nugalėjimui didžiau
sio lakūnų priešo—miglos, kad pagelba to prietaiso lakūnas ga
lėtų ir per miglą matyti kelią ir saugiai nusileisti airporte. Mig
la ir jį patį daugiausia privargino ir neleido sėkmingai baigti 
kelionę, nė saugiai nusileisti Airijoje.

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

Apsiniaukę, biskj šilčiau.
Vakar temperatūra 12 vai. 

dieną Chicagoje buvo 380.
Saulė teka 6:46, leidžiasi 

4:25.

para
mą. Lietuvą, buk¥emiąnti 
ukrainiečius materialiai ir ap
rūpinanti netkirais pasais

BERLYNAS, ląpkr. 20. —Na
cių valdžiai staiga pradėjus ma
žinti išlaidas kovai su nedar- 
bu, tūtoj aus pradėjo didėti ne
darbas ir šią žiemą gąlima ti
kėtis, kad dąr 800,000 darbi
ninkų liks be darbo, < <

Blogiausia, kąd ir visos šalies 
pradeda sparčiai 

Trūksta maisto, truks-

Atlanto Nugalėtojas 
New Yorke

gyvenimas 
smukti, 
ta ir žaliavų, v

• ■ ■

lėktuvą 
veikas

Prokv^-ras taipjau bando uk
rainiečius surišti ir su kroatais 
ir ypač su Franci jo j teisiamais 
trimis kroatais teroristais, ku
rie buk turėję ryšių su Jugosla
vijos karaliaus Aleksandro nu
šovimu Francijoj .

Lenkijos laikraščiai net spe- 
ciales laidas išleido prieš Lietu
vą, visaip ją smerkdami.

Tuoj po to Japonijos amba
sadorius Aryioshi išvyko iš 
Shanghai j Nankingą tartis su 
cen traline Chinijos valdžia. 
Taigi vieton grūmojimais versti 
šiaurinės Chinijos karvedžius 
pildyti jų įsakymus, japonai da
bar turės tartis su pačia cent- 
raline valdžia.

savo vasarnami

CHCIAGO — East Chicago, 
Ind., bučeris Michael Ghiplis, 
55 m., 13958 Ewing Avė., va
kar ryte pasimirė nuo širdies 
ligos važiuojant Cottage Grove 
Avė. gatvekariu,

CAIRO, lapkr. 20. —Egypto 
nacionalistai rydienai skelbia 
generalinį streiką protestui 
prieš Anglijos įtaką Egypto val
džioje. Studentai paskelbė, kad 
jie patys žiūrėsią streiko įvy
kimo ir uždarinėsią sankrovas, 
jei kurios jų pačios nesutiktų 
užsidaryti.

Oficialiai paskelbta; kad riau- 
šėse liko užmušti penki egyp- 
tiečiai. : Bet nacionalistai skel
bia, kad žuvusių' skaičius yra 
du sykius, dįdesnis.

Nors dabar - Įr yrą ramu, Rė
čiaus nujaučiama, kad studen
tai gali dąr sukurstyti tokias 
riaušes, kokios buvo tik 1921 
metais.

ADDIS ABABA, lapkr. 20.— 
Gautomis iš ištikimų šaltinių 
žiniomis, Bakala Ayela, kuris 
komanduoja 1,000 geriausių 
šaulių, sulaikė italų besiverži- 
mą Radowa kalnuose, pridary
damas italams didelių nuosto- 
lų. Jam buvo įsakyta italus 
sulaikyti ir jis įsakymą išpil-

(Laimingai pakilę stratosferon ir nustatę naujį pasaulinį 
aukštumo rekordą, baliono pilotai buvo sustoję Chicagoje pa
sisekimu pasidžiaugti. Juos tiesiog apibėrė gėlėmis, sveįkįni- 
mais ir dovanomis. Jie dabar yra Washingtone, kur studijuo
ja skridimo rezultatus ir stratosferoje padarytas observačijas. 
Iš kairės į dešinę 
Lyon, j '

DUNDEE SALA, Antartica, 
lapkr. 20 
Lincoln Ellsworth savo lėktu- 
tuvu Polar Star išskrido iš čia 
į pietinį polių. Kartu su juo 
išskrido ir lakūnas Herbert 
Hollick-Keyon, kuris kaipo pa
tyręs šiaurės lakūnas buvo nu^ 
matytas Vairuoti 
Ellsworth 'butų 
navigatorius.

Skristi jiems 
mylių, iš kurių, 
ėjo per teritoriją, kurios dsi 
jokis žmogus nėra matęs. Ells- 
worth ruošėsi numesti ant tos 
žemės Amerikos vėliavą ir tą 
žemę nusavinti Jungt. Valsti
jų naudai, pavadinant ją savo 
tėvo vardu.

Tai buvo jau trečias jo ban
dymas iš šios vietos skirsti 
prie pietinio poliaus. Pirmą kar
tą, 1933 m., ledai sulaužė jo 
lėktuvą. Pernai neleido skris
ti nepalankus oras.

Tečiaus ir šis, trečias, skridi* 
mas nebuvo sėkmingas, nes Už 
kelių valandų jis prisiuntė są* 
vo bazei neaiškų pranešimą per 
radio, iš kurio galima spręsti, 
kad jo lėktuvo gasolino perva*- 
dos sugedo ir jis gryšta atgal 
į bazę, kad spėti sugryšti kol 
dar nėra išvarvėjęs visas ga 
sotinas, kitaip gali tekti nusi
leisti sunkiai pasiekiamuose le* 
dynutose.

Pietinį polių lėktuvu, tik iŠ 
kitps vietos, yra pasiekęs 
Byrd.

WAR'SHAW, Ind., 1. ^.^-Po
licijos viršininkas sudarė są
rašą apie 25 nepataisomų alko
holikų irv.įsakė smuklininkams 
nepardavinėti tiems žmonėms 
svaigalų.

ima i n iii imi m jiffii .im.w>wim..........*  *.......................    —u
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20.—Ėthiopai 5puolė italų trokų 
karavaną pietiniame fronte ir 
ištikusiame smarkiame susirė-. 
mime italus skaudžiai sumušė. 
Daugąu kaip 100 Samoli čiabu
viu kareivių liko užmušta, o 
vadovavę' karavanui italai ka
rininkai liko sužeisti. Iš ethio- 
pų pusės krito daugiau 300 ka-

diskas jau buvo japonų pri
rengta paskelbimui “autonomi
jos”. Bet už pusės valandos 
prieš paskirtą laiką, gen. Hsaio 
paskelbė, kad “autonomijos” 
paskelbimas atidedamas ma
žiausia savaitei laiko.

Italai smarkiame susirėmime 
apląikė didelių nuostolių. At
mušti ir pietiniame fronte

WASHINGTON, lapkr. 20.— 
Mėrų konferencija savo pirmi
ninku išrinko La Guardia iŠ 
New Yorko, o vice-pirimnihku 
Kelly iš Chicago. Buvęs konfe
rencijos pirmininkas Daniel W. 
Hoan iš Milwaukee tapo išrink
tas garbės prezidentu.

Merai nutarė prašyti fėdera- 
linę valdžią ir toliau tęsti be
darbių šelpimo programą ir 
tam reikalui skirti atitinkamas 
pinigų sumas.

Lenkai kaltina Lie 
tavą už rėmimą uk 
rainiečių teroristų

AGMARA, Eritrea, lapkr. 20. | 
—Italijos armijos gautomis ži
niomis, stiprios ethiopų jėgos 
eina linkui Scelicot, 8 m. nuo 
Makale, kad pulti italų fror^ą 
tarp Dolo ir Makale.

Ąlbert W. Stevens, Mrs. Charles 
Orvil Anderson ir Mrs. Anderson.

Nepasisekė lėktuvu 
pasiekti pietinį

Merai prašo valdžią 
tęsti šelpimo 

programą

SAN FRANCISCO, Cal., lapk. 
20—šiandie Thomas Mooney by-. 
loję už paliuosavimą iš kalėjimo, 
liudijo pats teisėjas Griffin, ku
ris 18 metų atgal nagrinėjo 
Mooney bylą ir pasmerkė jį 
mirčiai. Tai buvo pirmas Moo
ney ir teisėjo susitikimas nuo 
tos bylos nagrinėjimo.

Teisėjas pripažino, kad 
Mooney byla buvo nagrinėjama 
neteisingai . ir net kriminaliai 
ir kad todėl Mooney turi būti 
paliutosuotas kaipo nekaltas 
žmogus.

Tas teisėjas jau senai yra 
viešai pripažinęs ,kad Mooney 
liko neteisingai nuteistas. Tą pa
tį pripažino visi jury nąriai. 
Veik visi svarbesnieji liudyto
jai pripažino,

Tikimasi, kad bylos nagrinė
jimas užsitęs mažiausia mėnesį 
laiko. Kaltinamieji atsisako kal
bėti lenkiškai. /

(Ukrainiečių advokatas Hu- 
meniuk, Toronto, Kanadoj, sa
ko, kad jis nežinąs nė vieno 
ukrainiečio, kuris butų atvažia
vęs į Kanądą su Lietuvos pasu. 
Be to Kahados durjrs ateiviams 
yra uždarytos ir jau per dau
gelį mėnesių į Kanadą nėra į- 
važiavęs nė vienas ukrainietis).

Ethiopai smarkiame 
mūšyje atmušė 
italus šiaurėje

PARYŽIUS, lapkr. 20. — 
Rusijos karinis prisiruošimas 
Sįberijoj ir centralinėj Azijoj 
liko sustiprintas laike pasta
rųjų šešių savaičių ir tas dar
bas tęsis visą ateinančią žiemą, 
nes pavasary laukiama karo su 
Japonija, sako Franci jos mili- 
tariniai ekspertai.

Rusija tikisi 
bendrai su šiaurine Chinija puls 
centarlinę Aziją po priedanga 
kovos su banditais.

Jungt. Valstijos susirūpinusios
WASHING,TON, lapkr. 20.— 

Valstybės departamentas rodo 
didelio susirūpinimo dėl Japo
nijos pastangų pasigrobti visą 
šiaurinę Chiniją, kur Amerika 
turi plačių interesų. Tečiaus 
dar nėra sutarta kas bus da
roma, jei japonai pradės vy
kinti savo Užmačias.

■ \ • Leit. Feliksas Vaitkus,
Atknto nugalėtojas, paviešėjęs virš mėnesio laiko Lietuvoj, 
dabar kartu su žmona sugryžo į Ameriką, čia jis ketina (tuoj 
stvertis prie darbo, kad surasti priemones nugalėti miglų pa- 

‘ - ’ ♦ ’ . • s ' i ’ ' ’ ■ ■ . •. ’
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Ethiopai ruošiasi pulti italus paSkeJbimaS ailtOHO 
minės šiaurinės Chi 

nijos atidėtas

PEIPING, Chinijoj, lapkr; 
20.—Paskelbimas autonominės 
šiaurinės Chinijos, kurios reika
lavo Japonijos geneYolaiĮ grū
modami okupacija, liko dėl pa
slaptingų priežasčių atidėtas.

Tvirtinama, kad dėl atidėji
mo paskelbimo, Japonijos gene
rolai labai dūksta ir viršinin
kas armijos žvalgybos gen. Dal- 
hara išskrido į Tientsin pasi
tarti su chiniečų vadas.

Chiniečių komanduotojas gen. 
Hsaio Cheng-ying sako, kad 
paskelbimas atidėtas delei vy
riausio Chinijos karvedžio mar
šalo Chiang Kai-shek įsakymo.

Japonų įsakymas paskelbti 
autonominę šiaurinę Chiniją, 
kuri susidėtų iš penkių provin
cijų ir turėtų 95,000,000 gy
ventojų, nerado didelio pritari
mo |arp chiniečių ir išrodo, kad 
japopai dabar stengiąs! pasiek- 

kad jįe P1*ĮMJ 41^Sįvo tikslo diplomatinėmis 
Mooney liųdijo^elagingąj, wvį^ 

įgasdn- . *
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VARSA VA, lapkr. 20. —Da
bar eina bylos nagrinėjimas 12 
ukrainiečių, jų tarpe trijų mo
terų, kurie yra kaltinami daly
vavę nužudyme Lenkijos vidaus 
reikalų ministerio Pieracki, ku
ris tapo nušautas birželio 15 d., 
1934.

Ilgame apkaltinimo akte kal
tinama, kad ukrainiečius tero
ristus remianti Lietuva. Ji jiems 
duodanti pinigų, dagi mėnesi
nes pašelpas, taipjau parūpi
nanti netikrus pasus, kad jie 
galėtų atvažuoti į Kanadą ir 
Jungt. Valstijas rinkti aukas 
ukrainiečių kovai išsiliuosavi- 
mui iš po Lenkijos Jungo..

Prokuroras savo akte įvar
dija Lietuvos premierą Juozą 
Tubelį, kaipo davusį pinigų uk
rainiečiams iš Lietuvos slapto 
fondo, o Lietuvos konsulą NeW 
Yorke kaipo parūpinusį vizą ir 
pagelbėjusi įvažiuoti iš Kanados 
į Jungt. Valstijas <fgarsiam uk
rainiečių teroristui” Roman 
Suszko.

NAUJIENOS 
Th« Uithuanian Daily N«w«

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, lUinois 

Phone CANal 8500

Anglai nesimaišys
LONDONAS, lapkr. 20. — 

Nors Anglija su susidomėjimu 
seka padėtį šiaurinėje Chinijo
je, kur Anglija turi didelių in
teresų, bet maišytis į ją nema-

Valdžios atstovai sako, kad 
karaliaus įsakymu dar nėra 
leista ethiopams daryti kontr
atakas.

Gautos iš Harar, pietinėj Et- 
hiopįjoj, žinios, sako, kad kara
lius Haile Selassie automobiliu 
pervAžiaVo tą įhiestą ir važiuo
ja linkui Dirodawa.

Iš to spėjama, kad karalius 
yra išvykęs apžiūrėti pietinį 
frontą. Manoma, kad jis ap
lankys ir sužeistuosius kare 
ethiopus.

* .1

v AtmuŠę jtalus pietuose
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ROOSE VELTO MEDALIUS 'GARSIAM DAKTARUI

tnelodin

ADVOKATAI
6122

Gerkit ir Reikalaukit

jiems

AKIU SPECIALISTAI
Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI

Dėdės Šame

Lietuviškos 
•Degtinės

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miešto Dalyse.

sėkminga, 
kad ji at- 
vietos biz-

Visose Alinėse 
Mutual Trijų
Žvaigždžių
Kentucky 
‘BoUrbonpareigų, 

“ąpsirupirta’
Visokiem

BpMUffO

6733 Crandon Avė.
— Įlydė Park 3395

LiSTlEKIrVE 
TOOTH PAŠTE

Tame susirinki-
Tov/nsendo

Adam Probalo, kuris beveik 
buvo' visiškai aklas, liko 'auto
mobilio užmuštas. Nematyda
mas jis tiesiog pats po važiuo
jančio automobilio palindo. 'Bu
vo 70 metų amžiaus.

Per pirmus 1935 m. dešim
tį mėnesių vien tik musų mie-^ 
ste automobilių nelaimėse iii- 
vo 173 žmonės. |

gi augmenys, iš įkurių prieš 
daug daug tūkstančių metų su
siformavo akmeninė anglis.

ag - toj^<* saloje 
viso13ų ^vietu:

Kiek teko patirti, pora lie 
tuvių pakliuvo 
rdnkas už ‘netikrų ‘pinigų pla
tinimų. šiomis dienomis jie bu4 
vo teisiami. Nubausti liko ka-: 
lėti nuo penkių ligi devynioli
kos mėtų. . > •*.

Tai gana skaudi bausmė. Ir 
greičiausia jie tais netikrais 
pinigais mažai tepasinaudojo. 
Pagunda greit praturtėti '‘su-* 
ardė jų gyvenimų.

Gaila, kad musų broliai už-į 
siima tokiais nedorais darbais; 
kurie žemina lietuvių vardų. f

— Jonas latrus. *

Pas mus dažnai iš trafiko 
teismo per radio yra transliuo
jami pranešimai. Prie kiekvie
nos progos pabrėžiama, kaip 
yra baudžiami žmonės Už ne-J 
atsargų važinėjimųsi automo
biliais. Policijos viršininkas sa
ko, jog tie pranešimui atnešu 
teigiamų rezultatų: nelaimių 
skaičius sumažėjęs. Mat, baus
mėmis jgųsdinti žmonės 'prade
da atsargiau važinėtis.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPII J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: ReUUblic 9723

’P-as Trumanas mini dar vie- 
Butent, kad 

saloje dar yra ^Užsilikę ypatin-

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

A. Montvid. M, D.
West T6W State 'Bank BIdg. 

2400. West Madieon Street 
W. 1 iki 3 pb‘Uletti. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Bruuzvick 0507

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

Seredomis ir nedėl. pairai sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republie 7868

chronišku ligų. 5
— Stoney Išland Are.

,J7—-9 vai. vak. Nedi<
- -- ■

diena.

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

'natban
KANTER

•Pas mus vėl atgijo lietuviš
kas 'radio. lietuvi^
kos dųinos ir muzika.- Lapkri
čio -17 d. bu vo,.transliuojama 
antraį'iš eilės rijjio programa. 
AŠ abi programas girdėjau,; 
tad ir noriu savo nuomonę 
apie jas pareikšti.

Mano supfatimu, chorų dai-i 
navimas per ’radio išeina silp
nokas. Reikia tikrai gerai iš-' 
lavinto choro, kad jip skambė
tų 'gerai. Lietuviškoms radio 
valandoms geriau tinka paski
ri dainininkai (solistai) ir šiaip 
miižika.

Tad gal geriau padarytų ra
dio valandų vedėjai, jeigu jie* 
mažiau naudotųsi chorais. Pro
gramas butų geresnės. O ge
resnių programų daugiau h 
Žihdtiių klausytųsi. Gi didesnis 
klaiteytojų skaičius Atneštų ir 
didesnį ?bižnį;

J. F. EUDEIKIS 
4605^07 S, -Hermitage Avėnue Phones Yards 1741-1742

Atostogos Havajų 
, -saloje j

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rocktveli Street 

Telefonas Republie 9600.

Ofiso Tel. 'Boulevard 5918 
-Rez. TeLVictory 2348
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30 
Nedaliomis pagal sutarti.

Vietos laikraščiai praneša, 
kad miestas vėl paleisiųs aįde 
tris tūkstančius darbininkų. 
Prieš kiek laiko jau 'buvo apie 
tiėk paleista. Tokiu budi? per 
paskiitinius keturis ar pehkis 
'Mėnesius apie iperiki ar Šeši 
tūkstančiai žmonių liko be dar
bo. O vis kalbama, kad laikai 
gerėja!

STtolfiHTKRl
mos

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer -Averiue Phone Lafayette 8572

. ; S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Tark 3395

Dr. Sušauna Slak

Piliečiai labai subruzdo dėl 
Townsendo biliaus pravedimo. 
Kur pasisuksi, visur kalbama 
apie tų bilių, visiems butų ma
lonu senatvės sulaukus gauti 
po di? šimtus dolerių per mė
nesį. Po visų miestų smarkiai 
organizuojasi klubai, kurie 
rems Townsendo planų. Štai 
šiomis dienomis įvyko didelis 
susirinkimas. !___
me haiijų narių į 
klubų įsirašė apie du Šimtai

<Dr. W»l!iam Hallock Park

Dr. William Hallock Park, kuriam buvo 
už didelius darbus

Gydytojai ir Dentistai

LACHAWICZ ir :SUNŲS 
2314 AVest 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

' J■ -S. M. SKUDAS
718 'Weėt 18th Street Phone Monroe 3377

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue lPhdne Boulevard 4189

j. F. KADŽIUS
668 West 18tn Street Phone Canal 6174

’Clevelando naujas majoras^ 
Harold H. Būrton, pališkė, 
jog kas dienų dvi vatahdas jis 
praleisias pasikalbėjimams »su

Ofiso Tel. Dorchęster 5194 
Rez. Tek Dreatel 9191

Dr. A. A. Roth

Ofisas 
Valandos ? 2—4. . „ __ _____  _

liomis ir šventadieniais 10—13

Gubernatorius Davey sako,’ 
jog kelių taisymo programos 
jis negalėsiąs išpildyti. O tai} 
dėl to, kad federalė valdžia at
sisakiusi duoti tiek pinigų, 
kiek buvo pažadėjusi. Trttkstų 
apie keturiolikos milijonų.

Kai reikia koks projektas vL 
suomenės -gerovei pravesti, tųi 
visuomet pinigų trūksta. Bfet 
kai stambus valdininkai pasi
traukia iš savo 
žiūrėk, jie tiek 
kad pin 
smaguriavimams niekuomėt ne-t 
trūksta. ‘

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirnrgaa 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVU 
Ofiso vai.: Nuo <2 iki 4 ir nuo $ iki 8 

vak. NedSlioj pagal suturima.
Ofiso TeL: Boulevard 7820 
■Namu Tel.: Prospect 4080

A.L.Davidonis, M.D. 
4910 S. Michigan Avė.

Tel Kenwoed 6107 
VALANDOS:

Mo 9 iki 11 Valandai v^to 
nuo 6 iki -8 -yniendai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadiettio.

. Dr. T. Dundulis „
< Telefonas Virginia 0038

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedelioj pagal sutarti

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietn 

7 iki 8 vai NedU. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo -9-—-9
2420 West Marquette Hoad 

arti Western Avė. Hemiock 7828

Miesto Įgyventojais, Tai ‘tikrai 
ttttujeh^bė. 1ki šidl tfbkfe hiajbJ 
ras to nepraktikavo.

Pasikalbėjimo laikas: nuo 
-11 ligi 12 vai. -ir nuo 2 ligi 3 
vai. po pietų. Tomis, valandoj 
•mis ‘bile ‘pilietis galės su ma- 
jdru kalbėtis Visdkiais Miesto 
Reikalais. Tuo 'bildu -majoras 
•'tiesiogiai iš piliečių turės pro
gos patirti jų IpagėidaVitaUfc.

Lapkričio 11 d. užėmė vietų 
naujasis -miesto majotaš. Įvis-> 
dintas buvo labai iškilminghi 
ir su didelėmis ceremonijomis. 
Griežė -du benai.

Pirmiausia ’majoračs Harold 
□urton įsakė policijai išvy- 

iš miesto visus raketierius. 
i0n tik žodžiais jis ndpaįi- 
nkino. Pirmą naktį !po tr

ėmimo majoro vietos jis ap
lankė policijos stotis, apžiūrė
damas, kaip ten viskas yra 
tvarkoma. Sakoma, kad ir 'pats 
vienų vagį pagavęs.

Mat, -p. Burton yra buvęs* 
•mijos kapitonas, tad it paj 

■> ; mi drąsumu.' Jei bus reika
las, sako jis, tai pats asme-< 
niškai vadovausiąs 'policijai.

Kitų metų Clevelandas ma
no suruošti parodų. Tai bus 
'lyg '!r pasaulinė /paroda. Vieta 
skiriama prie ežero. Miestas 
bus žymiai pagražintas. Visos 
stambiosios jiiionės yra ragi
namos parodoje ddlyvattti. Pa-; 
rodą tęsis per tris mėnesiui. 
Numatoma, kad per tų laikų1 
Clėvėlandų aplankys apie pen
ki Milijonai Žmonių. Ir tai ne 
'tik amerikiečiai, bet ir kitų' 
valstybių Žmonės.

‘Jei- paroda bus 
tai, iiėra abejonės, 
neš nemažai naudos 
hieriams. -

iHa<vajų saldš! Romantiškas1 
pasaulio kampelis, kur visuo
met šilta, Visuomet gražu4.

Taip bent mes manome, ku
rie sprendžiame apie tų kraštų 
iš ypatingos’inužikdš, 
gos ir monotoniškos muzikos. O 
taip pat iš tų vaizdų, 'kurie ret- 
Hkarčiais ’tenka matyti kino te-' 
'athiose. J

Tie Vaizdai tikrai patraukia 
musų alciš: gražus medžiai/ 
■gražios •gėlės, visur žalumy
nai.

Bet tai tik paviršutiniškas 
vaizdas.

šiomis dienomis p. C. K. 
Braze, žinotnas šios kolonijos 
veikėjas, gavo iš savo Sūnaus 
laiškų. Ilgų ir įdomų laiškų, 
kurį parašė jo sūnūs iš Ha
vajų.

čia bus ne pro šalį paminė
ti, jog p. Braze’o sūnūs seniau 
vertėsi žurnalisto darbu, o da
bar jau ’keli metai dirba Ha- 
wajų univėrsitete. Vadinasi, 
profesoriauja. Tačiau ir dabar 
jis ųemažai rašo. Jis rašo 
straipsnius ir eilėraščius. Yra 
išvertęs žymesnių Lietuvos po
etų eilėraščius :į anglų kalbų. 
Ber kelis metus Viename laik
raštyje Yedė vadinamąjį “ko- 
lumnų”. Po savo raštais jis pa
sirašo slapyvardžiu Fred E.

i Truman.
Taigi šių vasara p. Trumą- 

nas kartu su savo žmona ato
stogas praleido Hawajų salo
je. šiaip jo nuolatinė gyveni

- mo vieta yra Hondlulu mies
tas, kur esti universitetas.

Hawajų sala, sako p. Tru
manas, yra savo rųšies para
doksas. Tai didžiausia, ilgiau
sia, plačiausia, aukščiausia, sla
piausia, sausiausia, žaliausia, 
karščiausia, šalčiausia, ramiau
sia ir dykiausia iš visų Hawa- 
jų archipelago sųlų. •

Tai reiškia,, 
-galimų 'užtikti 
kalnų, tarpekalnių, slėnių, ne
veikiančių ugniakųlnių, miškų 
ir dykumų.

Aplankė p. Trumanas Hilo 
miestukų, kurį devynioliktame 
šimtmetyje bemaž nesunaikino 
ugniakalnio išsivežimas. žmb- 

; nių padavimais, sa^ p. Tru
manas, ugninė lava jau visai 
bu*vo prisiartinusi prie miestu
ko. Tąsyk princesa padariusi 
atnašų. Tai esą ir išgelbėjo1 

• miestukų: lava sukietėjusi ir 
nebepasiekusi miestuko.

s Ęita 'Hawajų salos įdomybė 
— tai Mauna Kea. Aukščiau-: 

. sias salos kalnas, žiemos me
tu kalno viršūnę dengia snie- 

; gas. Vasarų ten siaučia smar- 
i kios liūtys. Dėka to apylinkės 

visuomet yra patvinusios. Lau
kai, kame auga ctlkraus ne n-; 
drės, yra vandens apsemti.

Dėl -tirpstančio sniego su’si- 
daro upeliai, kurie dažnai už 

i :lieja apylinkes. Kadangi A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Gyv. vieta 
namų Tel.

NEW YORK 
paskirtas 1935 metų Roosevelto medalius 
medicinoje. Dr. Bark yra limpamų ligų specialistas, pasekmin 
,gai 'kovojęs su Vaikų paraližo epidemija Nėw Yorke.

.......................... .... I . 1 ... ....I... n ........ ..... I ..i. ... Į Į-Į. ............................

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
' arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pasral sutarti.

-■■■ ---- ---------- Į

KL Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto dfisas

3421 S. Halsted St. Tel. Yards Ž534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Miesto ofisas
10 No. -Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510
Lapkričio 17 d. Jaunimo Dai

lės Draugija surehgė gražų va
karą Lietuvių Svetainėje. Pu-' 

’blikds buvo vidutiniškai. Pro^ 
gramų išpildė draugijos na
riai. ‘ j

Draugijos nariai daugumoje- 
yra Čia Uugę ir gimę. Draugi-i 
ja vyriausia Veikia Cdninwoodo: 
kėldnijoje.

:< ,Ą..' !• J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

| DR. VAITUSH, OPT. , 
LIETUVIS 

Optoinetrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu itempima, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
Į svaigimo, akiu aptemimo, nervuotU- 
[mo, skaudama akiu'karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren-: 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sU 

I elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
-Nedelioj nuo 10 iki 12.
■Daugely , atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 1 
kaip pirmiau.

47-12 South Ashland Av.
Phone 'Boulevard >7589 Dr. Charles Segal 

•OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2-roslubos 
CHICAGO. ILL.

. OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryjto. nuo 2 Ud 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėlioiftte nuo 10 iki 12 
valandai diena, j-Phone rMIDWAY 2830.

Dr. Herzman,
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, motoru ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų h 
-nuo 6 iki 7:80 vai. Vakaro.

TeL Canal 3110
Rezidencijoj telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Mutual LifluorCo
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

K.P. SUGIS
ADVOKATAS <

'Miešto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo '6 iki 8‘30. 

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 Iki *4 4r nl 
vai.. Nedaliomis nuo 10__

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

M. J—   , ,

DR. G. SERNER
LIETUVIS

_____ Tėl. Yards 1829
'Pritaiko Akinius 

‘Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo .10 iki 12 -vai. diena.

Buy gloves wlth wh<rt
■ m

KBra reikšto
.danzlMi. Jtod

vynini nuolat pttslka^toja, 
iš kai kurių vietų /gyventojai' nų įdomų dUlyką 
buvo priversti dššikruusbyti

t: ' A V

ĄMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
f YARds lff4L-1742

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

S. C. Lachavicz-
ATIDARĖ

Naufo Laidotuvėms 
Koplyčia 

ROSELANOE
Patarnaujant dieną 'ir 

naktį.
Tel. PUtLMAN 1270 

arba CANAL 2515 
42-44 East 108th St

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

F LIDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 7 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Žydu socialistų konventą. Naujas miesto ma
joras. — Trukia pinigu keliams taisyti. 
— Automobifto ftėlžimės. — Miestas atlei
džia darbininkus. Townsendo bilius. 
— Automobilis užmušė neregį. •— 'Majoro 
pasikalbėjimai su -piliečiais. — 1936 metų 
paroda. — Jaunimo draugijos vakaras. 
— Radio programai. — Lietuviai pateko 
į bėdą Už netikrų pinigų platinimą.

■ a.. Iv. .
Žydų socialistų kdriVehdjh; 

^prasidėjo lapkričio 28 <fl. 
sis keturias dienas. Programa 
bus miesto auditorijoje. Mano
ma, kad į konvencijų atvyk* 
ir Norman Thomas, buvęs 'kan
didatas į S. V. prezidentus. ;

Kiti Lietuviai DaktaraL

Tel. Boulevard 5914 Dienų Ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, HUO 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. nu

Dr. S. N&ikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
J, Ofisas it Rezidencija 
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus#

‘ L'Physical Therapy 
HH and Midvvife 

A 6630 S- Western
§ Avė., 2nd floor

Hemiock 9252 
Patarnauju prie 

x gimdymo namuo
se ar ligoninėse, duodu massage 
Electric t r e a t- 
*nent *r magne- Hk blankets ir tt.
Moterims ir iner- 

'■SSIS9HSSH1 ginoms patari
mai dovanai.

• '*?■*! . 1. /
•

t, ’ ■ V'* / ■/' . " . v,
‘ . 1 i ■ y
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RENKA AUKAS PASTATYMUI PAMINKLO BUVUSIAM DRAUGUI

MUSŲ SKAITYTOJAI

Gražioji Galatea

B1LL TUOMAS.

BUDR1KO 24th
Anniversary ir Thanksgiving Vienatinė Tokia

Anglų Kalboj

The Dama

Kaina $2.00

Joseph Triner Oompany, Ohicago

Draugija, kuri palai
ko paprotį naudingą 
kitoms draugijoms

Užsakymų esą gauta 20% dau 
giau; paroda labai pasekmių

yra
Fur-

šimto 
kurie 

puošia

Automobilių Paro
doj 42% daugiau 
žmonių negu pernai

This delicious cheese food ls 
DIGESTIBLE AS MiLK
ITSELFI

Namie Darytos 
Dešros Musų 

Specialybė

Moderniškas Bedrooin Setas
5 šmotų už ..L.. .

rė atšaukti savo atstovus 
komiteto.

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Puikiausia knyga visam musą 
jaunimui pasiskaityti.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Walnut Dining Room Setas 
7 šmotų už

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

Vėliausios mados Parlor Setas $ A Q Efi 
vertės $90.00 už .....

mūviu*’ trusto galva, Clarence Bigelow,, giminaitis,

P-a R. Jovarauskiene 
žmona vi.eno iš Roosevelt 
niture Company savininkų

tojai.: Ji guli kambaryje

CICERO.
dienį įvyko Lietuvos Kareivių 
Draugystės susirinkimas. Iš li
gonių raportų paaiškėjo, kad 
Jonas šukįą dar t^esi^ąrtkina 
lovoje. Jo koja sudėta į formą 
jau ketvirtas mėnuo.

Visi nariai buvo dideliai pa
tenkinti metiniu draugijos pa
rengimu, kuris davė pelno. Nu
tarta pasiųsti padėkos laiškas 
rėmėjams, biznieriams.

Dėl aukštų kainų
Toliau paaiškėjo, kad Cicero 

komitetas kovai prieš aukštas 
kainas jau kelintas mėnuo kaip 
daro pranešimus apie didelius 
darbus, bet nieko tokio ypatin
go nepadaro. Įvairių atsišau
kimų, rezoliucijų, tarimų bega
lės, bet iš to visko nieko gero, 
tik daug bereikalingų išlaidų. 
Didžiuma balsų draugija nuta-

Dabar paklauskime senųjų 
choro tvėrėjų ką jie manė 
apie operetę ir simfonijos or
kestrą. Kiekvienas pasakys,

Raštai skiriami j ši skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams1 
Būtinai pridėkite savo vardą ir pavardę.

$10.00 vertės dovanų knygomis arba 
Lempa ar Kalakutas.

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

. Povilas Ambrose, savininkas,, 
yra per daug metų užlaikęs ga
ražą 18-toje apielinkėje. Jis 
paeina iŠ Paberžėnų kaimo, 
Kupreliškių parapijos, Panevė
žio apskričio. Kviečia draugus 
ir parapijomis atsilankyti.

Senas Petras.

MES IŠTAISOME PAUKŠTINENĄ 
DYKAI.

Sunki operacija R. Jo 
varauskienei

Mes. taipgi užlaikome geriausią ir rinktiną mėsą 
Musų kainos labai prieinamos.

Hidden in Velveeta’a ric 
Cheddar Chvese flavor are nealth- 
protectivo elementą of many foods.

It’s wonderful for children. Serve 
Kraft Velveeta—in sandvichee, in 
cooked duhes... often!

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

Iš Lietuvių Kareivių Draugijos 
veikimo

German Deaconess ligoninėje, 
54th Place ir Morgan, p. Rožei 
Jovarauskięnei buvo padaryta 
sunki operacija. GyVybei pa
vojaus nebėra ir šiandien jau 
pas ligonę galės atvykti lanky-

THE RAN-DA-VOO
11859 S. Michigan Avė. Tel. Puliman 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. —B1LL TUOMAS.

Trys seni Will Rogers draugai, kurie stovi priešakyje fondo rinkimui aukų žuvusio jumoristo 
paminklo pastatymui. Jie yra, Will Hays, 
kuris padovanojo fondui $1,000 ir J. V. Coiinplly

dyklų Tarptautiniame Amfite
atre, prie 43-čios ir Halsted 
gatvių. Ji atdara nUo 11-tos 
ryto iki 11-tos vakaro ir tęsis 
iki šio šeštadienio;

WederalSavings 
®|AND LOAN ASIOęiATIGH 

OF CHICAGO 

Skolinanti Pinigus ant Pirmų 
Morgičių.

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. Government ištaigoj, 
F. S. and L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokei o m 4%.

2324 S. Leavitt St Tel. Canal 1679 
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

BLUE FLAME OIL BURNER DABAR
GALITE gauti taip pigiai kaip $15.50

Pilnai išrengti ir jsodinti i jušų pečių. Reikia pamatyti, kad 
įvertinti. Atsilankykite ir pamatykite.

HALSTED AUTO REPAIR
1831 SO. HALSTED ST.

Atdarą nuo 8:30 ryto iki 10:30 vai. vak.

18 APIELINKe. — Lapkr. 
23 d. Paul Ambrose taverne, 
1843 . S. Halsted Street, bus at
švęstos vienų metų sukaktuvės 
nuo biznio įsisteigimo. Bus už
kandžiai, muzika.

Chicagos Automobilių Paro
dos rengėjai rankas trina ir 
džiaugiasi nepaprastu pasiseki
mu, kurio šiais metais-susilau
kė. Nors jie skaitė pernykščių 
parodą labai pasekminga, ji ne
galinti prilygti prie šįmetinės, 
jie pasakoja. Anot rengėjų, 
per įtris pirmas parodos die
nas žmonių atsilankė 144,000. 
Tas skaičius yra 42% didesnis, 
negu pernykščios parodos lan
kytojų skaičius. Lankytojai, pa
čioje parodoje išpirko automo
bilių arba 5 davė užsakymų apie 
50% daugiau, negu 1935 me
tų publika.

Mr. Grant, General Motors 
vice-prezidentas, parodos proga 
pareiškė, kad šįmet automobi
lių industrija pagamins 4,250,- 
000 naujų mašinų, kuomet per
nai pagaminta 3,700,000.

Paroda vyksta Chicagjs sker-

Sekmadienj, lapkričio , 10 
dieną, Pirmyn choras atidarė 
26 sezoną, perstatydamas sce
noj operetę “Gražioji Gala
tea” ir išpildydamas liaudies 
dainų koncertą. » Kam teko 
būti šiame Pirmyn choro pa
rengime, tam pasiliks ilgai at- 
mintyj ir tikiuosi, kad niekad 
neapleis ateinančių choro pa
rengimų. Jau nekalbant apie 
ką Pirmyn choras su simfoni
jos orkestru davė šiame pa
rengime, viena buvo pilnai 
verta įžangos. Estradoj buvo 
matyti apie pusantro 
čia augusių jaunuolių 
muziką ir dainomis 
musų pažangų kulturinį gyve
nimą. Jie malonų įspūdį da
ro netik savo tėvams ir gimi
nėms, bet ir visai musų pažan 
giai visuomenei. Tas paro
do, kad musų jaunoji gentkar 
te eina musų užbrėžtais ke 
liais.

Niežėjimo. Bbėrimų ir Dedervinės— 
Žemo rrelt palengvina skausmus nuo 
suivelnlna iritaciją nuo Eczemog. spuo
gu ir panaSIų odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir tiriamas 
milijonų kaipo Svarus ir sausras vais
tas praBalinimui odos iritadjų. Užgin
tas Good Housekeepin? Bureau, No. 
4874. 85c, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko. x

jų senių tikslas buvo nors ir 
su mažai išlavintomis liaudies 
dainomis budinti tamsią liau
dį prie kultūrinio pažangaus 
gyvenimo. Targi ir malonu 
prisiminti* kad Pirmyn chorui 
padėtas pamatas tvirtai lai
kosi. Nereikia aiškinti, Pir
myn choro visą praeitį bet 
užteks pažvelgti tik porą metų 
atgal. Paimkim kad ir buvusią 
pasaulinę parodą Chicagoj. Kas 
daugiausiai išgarsino Lietuvių 
Dieną ir lietuvių tautą tarpe 
tūkstančių lankiusių parodą, jei 
ne Pirmyn choro kviesliai? Ne
atsiliko choras nei nuo parėmi
mo Vaitkaus skridimo. Nėra 
reikalo minėti apie kitus kas
dieninius įvykius, bet reikia 
pažymėtu kad didelis kreditas 
užtai priklauso ir Kaziui Ste
ponavičiui, kuris yra vienas 
žymiausių lietuvių muzikos 
darbuotojų, taipgi tur būt vie
nintelis čia augęs lietuvis, ku
ris taip sugebėtų darbuotis 
tarpe čia augušios jaunuome
nės. Užtaigi lietuvių pažangio
ji visuomenė turi priduoti dau
giau spėkų veikti savo gausin
ga parama.

Senas dainorius.

SUDRIK FURNITURE MARI
3347-49 So. Halsted St 

Tel. Bouievard 0Į81

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

•‘Turėdavau privilioti, kad valgytų 
Ir nežiūrint ką valgė vis buvo men
kas. -Visuomet būsiu dėkinga moti
nai, kuri man pasakė apie Triner’s 
Bitter Vyną“.

Triner’s Bitter Vynas yra senas, at
sakantis Šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gagų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų Ir negerumų sąrySy su vidurių 
neveikimu, Ir priduoda pasigėrėjimą 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Kai kuriems gal skambės 
keistai, kad draugija nenori ko
voti prieš aukštas kainas. Kas 
gi to nendri, aukštos kainos vi
sus paliečia? ,Bet pati pradžia 
to svarbaus užsimojimo viską 
sugadino. Girdėjau, kad kun. 
Vaičiūnas imsis patirti iš ko 
centro komitetas susideda ir 
jeigu tai tikrai padarys, tai 
Cicero komiteto karjera užsi
baigs. Gaila, kad kai kurie tu
ri akis, o nemato. , »

Apie naudingą paprotį
Kareiviai nutarė prisidėti su 

sveikinimu lakūno Vaitkaus 
rengiamam pagerbime, lapk. 27 
d., Chicagos Lietuvių Auditori- 
joję. Be to, draugija skaitlin
ga ; dalyvaus Tautiškų Seserų 
draugijos parengime, lapkr. 23 
d., Liuosybės svetainėje, z . . t *, t ’ • •

Kiti parengimai, kuriuos na
riai neaplenks yra, Uniformų 
skyriaus—lapkr. 27 d., šemetų 
salėje; lapkr. 30 d., Optimistų 
kliubo, o gruodžio 7 d.— Vaka
rinės žvaigždės kliubo. Yra ge
ras paprotys vienų grupių na
riams lankyti kitų parengimus, 
nes tokiu’ budu parengimus ga
lima padaryti įdomesniais iy 
pelningesniais,

—Sekretorius.

Hruska Meat Markei
1944 West 47th Street

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

ANCHOR INN
3503 So. Halsted St.

«■. Night and Morningmumine Promote a Clean, Healthy Condition
f JįDėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 

arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu- 
rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

iOUR gafe fgginfantcr Adult. At all Druggists. I
JPritefor Freę Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

Itching 
Skin

žemo
for SKIN LR r I TAT 1:0 n s

■ ' JOHN P. EVVALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba ? 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

S10 West 33rd Streėt
TELEFONAS^: YARds 2790 arba 2791. gH r

KEISTUČIO SKOLINIMO 1R8UDAV0JIM0 B-VĖS



NAŪJ1ENOS, UBĮCagg, IB. Ketvirtadienis, laplę 21, *35

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newą 

Published Daily. Except Sąnday by 
The lithuanian News Pub., Co., lųę.

1739 South Hhlstęd Street
Telephone CANal 8500

H'im ii""11 ' ■■ 'i'-1,

Subscriptlon Ratasi.
18.00 per year in Canada
$5.Q0 Per y$ąr outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago, 
3c per copy.

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams-------------
Pusei metą--------
Trims mėnesiams
Dviejų menesiams
Vienam mėnesiui

Chlcagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei_______________
Mėnesiui ■,_____ -___ __

Ęntęred as Second C2ass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office

March 3rd 1879..

Naujienos einą, kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia* Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted SU Chicago, 
Ui. Telefonas Ganai 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 18c 
75c

Suvienytose Vnlftijosou ChicngoĮ 
paštot

Metams ..........  $3.00
J Pusei metų 875

Trims- mėnesiams —.......  1.50
Dviem mfine&iams ... . ......„, ■ 1.00
Vienam menesiui  .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose , 
(Atpiginta)

. $8X)0 
4.00

Metam*:.
Pusei metų — 

‘ Trims mėnesiams
Pinigus reikią siųsti, pąšto Money 

Ordąriu kartu su užsakymu.
i.......... ................. ..........-........................■..................... • - --........i! " .............................

MUSSOLINI STIPRINA FRONTĄ NAMIE

Europoje ir Amerikoje iššaukė nemažai nusistebė
jimo žinia, kad diktatorius Mussolini staigiai atšaukę 
iš Etiopijos vyriausiąjį kariuomenės vadą generolą Į)ę 
Bono ir jo vieton pasiuntė į Afriką gen, Badoglio. Ita+ 
lijęs diktatorius paaiškino tą pakeitimą karo vadovy
bėje tuoy kad gen; De Bono jau esąs senas ir nepakam 
karnai mitrus tokiai sunkiai kampanijai vadovauti, kąip 
Etiopijos užkariavimas.

Publika tuo Mussolinio aiškinimu patikėjo, ir kai 
kurie pamanė, kad fašistų viršila jaučia Italijos žmo
nių nusivylimu ir mėgina savo nepasisekimą Afrikoje 
suversti ant generolų negabumo,

Bet Amerikos kariuomenės sluoksniuose, sako, 
viešpatauja visai kitokia nuomonė. Jie pripažįsta, kad 
gęn, Ce Bono, vedė italų kampaniją Etiopijoje labai gar
biai. Klausimas todėl, kam Mussolini pakeitė jį kitų 
generolu?

Washingtone žiūrima į tai šitaip. De Bono yra ge
niausias ir populiariškiausias generolas Italijos arm-p 
joje; be to, jisai yra labai ištikimas diktatoriui. Mus
solini jį paršaukė į Italiją dėl to, kad, jam atrodo, joge! 
diktatoriaus frontas namie dabar gali būt svarbesnis-, 
negu Etiopijoje. Taip pat ir geriausius kareivius fašis
tų valdžia ne siunčia į Afriką, bet laiko namie.

Amerikos valdžios sferose, be to, pastebėta, kad 
gen. De Bono patšaūkimas Italijon įvyko ui dviejų 
dienų po Anglijos- parlamento rinkimų; Mussolini turė
jęs žinią, kad premjeras Baldwinas prižadėjo Darbo 
Partijai apsidirbti su fašistų diktatorium, jeigu Darbo 
Partija perdaug neatakuos “nacionalinės valdžios” ir 
leis jai laimėti rinkimus. Baldwinas rinkimus laimėjo, 
ir dabar Mussolini žino, kad iš Anglijos jam nebus pa
sigailėjimo. Taigi jisai planuoja, kaip apginti savo dik
tatūrą. •*

, Gen. De Bono tam ir grįžtąs Italijon, kad pavojaus 
valandoje Mussolini turėtų savo ištikimiausią generolą 
armijos priešakyje.

Tuo galima tikėti, Italijos diktatoriui, iš tiesų, to
jaus teks vi£ daugiau galvoti, ne tiek apie karą Afrikos 
je, kiek apie savo autoriteto išlaikymą. Tautų Sąjungos, 
paskelbtas Italijai boikotas, nors gal urnai ir nepa
smaugs krašto, bet vistiek padarys jam labai daug ža
los. O Italijos ekonominė ir finansinė padėtis jau ir 
prieš tai buvo sunki. Diktatoriui bus riesta, kai pra
monė ims visai smukti ir žmones pradės kankinti ba-?

Kažin ar begalės tuomet diktatorių išgelbėti ir pats 
gen. De Bono?

NAUJAS RECEPTAS

nus”. — Būtinai, pone, — at
sakė tarnas: “Bifšteksas bus 
minkštas, kaip, moters šiędis”. 

(“Dėl Dievo meilės”, sušuko ko
mikas: “Tada geriau duokite 
man dešrelių su koše”...

KAS GIMSTA. TAS 
MIRŠTA

veikti kartu su juo komunis
tai, kurie sakosi esą priešingi 
nacionalizmo idėjoms? - 

ai žodžiu, itas “komsomol’o” im 
tęrnacionalas visai apsivertė 
ragožium. Per metų metus 
Maskva organizavo jaunimą, 
stengdamasi atitraukti jį nuo 
religijos įtakos ir padaryti juos 
“bezbožnikais”. O dabar j au j i 
liepia savo sekėjams vienyti 

1 darbininkų jaunimą su kunigi
jos ir tautininkų kontroliuoja
mais jaunuoliais. Reiškia, da
bar komunistai nutarė darbuo
tis, kad darbininkų jaunuome
nė atsidurtų atžagareivių glė
byje. 

1 -II- — —-   V--
municipaliniai rinkimai

BRITANIJOJE ‘

Kadangi pačiam viduryje 
parlamento rihkimų kampani
jos įvyko Britanijoje rinkimai 
į daugelio miestų ir apskričių 
tarybas, tai spauda mažai inte
resavosi šių rinkimų rezulta
tais. Visų dėmesys buvo at
kreiptas į parlamentą. Tačiau 
yra įdomus ir tie balsavimai.

Galutini municipalinių rinki
mų rezultatai rodo, kad Dar
bo Partija bendrai apgynė tą 
poziciją, kurią ji buvo: 'iškovo
jusi nuo. ,1929 m. Kai kuriuose 
miestuose. darbiečiai 'turėjo 
nuostolių; kituose turėjo laimė
jimų. Anglijoje ir Wales’e (Va- 
lijoje) darbiečiai prakišo 23 ar 
24 vietas miestų tarybose, bet 
Škotijoje jie laimėjo 21 naują 
vietą, nežiūrint to, kad prieš 
Darbo Partiją tenai kovojo 
Nepriklausomoji Darbo Parti- 
3a- v..r./’

Takiau darbščių kontrole 
vietinėse valdžiose sustiprėjo. 
Prieš rinkimus jie kontroliavo 
38 miestus ir apskričius, dabar 
kontroliuoja 44; 

. . - ■ i.

_________________________________ ..

Mussolinis Nemini Karaliaus
——.. i,, 11, i„ i j i'j .11,'įi. i, j i ! ..; ! >.j

Mussolini savo; istoriškose te to majestof^ geroveijisai 
kalbose, net ir savo paskuti- išdavė savo socializmą ir pa

sidarė uoliausias karaliaus val
džios gelbėtojas; jisai po to 
tapo tos pačįofe- karaliaus pa
dermės ir visos v jo klasės — 
visų turčių kįąsės apginėjų. 
Taigi visas pasaulis,, klausyda
mas jp kalbos apie rimčiausią 
padėtį apie pradėjimą viėno 
iŠ avanturiškiausių katrų, be 
abejo, tikėjosi išgirsti jo pa* 
reiškimą, jog tai d,aro. kara1 
liaus vardu.

” ’ Bet Jjią neminėjo karaliaus; 
Dėl ko? Dėl ko neminėjo?

•t. Karaliaus bernas neminėjp 
ikdrdliaįl^I' , ,
‘ Jau; nu© seniąi kai - kutrie pa
saulio laikraščiai kai kada 
žlebteldąvo, kąd Milssolini sic* 
kįa- Gęzari) galybės.

• iGki; būt. J
: JbigU Italijai pavyktų išląi- 
nnet šį karą — užvaldyt Etio? 
iP;ij’Ux tada gal Mussolini įsteig- 
■tų ąntrą fąšįstįnę “revoliuci
ją”, nuverstų dabartinį kara? 
'lių, o pats užsirioglytų ant so
sto, Gal būt, dėl , to ‘ nė nemį- 
nėjo savo karaliaus.
■’ Kad jis užkariautų ’ Etiopiją, 

i su vienytųją suItalija, tai jad, 
'man rodos, jis butų didesnis 

Napoleoną' Bonapartui ir 
Sinaperatoriąųs, vardas jam p^ts 
įsavaimi ateįtų, jeigu jis tik 
■ tokio vardo norėtų^...

Juozas Buktiškis.

Garsinkte “N-nose” 
!<• v -■ . . ■ ■ 

n i y* i ........ ... ..... tfu »

■ ..z,; . .rx

Šiais taikah joki& biznio įma
ni be reklamos negali gyviiĮo- 

ii'i tL Konhiuentų yra tiek, daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis

■ skelbimas - gali patraukti dides
nį klijentų skaičių,

Aipetikgs įmonis garai su- 
prfljita, kad be geros reklamos 
neapsetsi, Kuo daugiau rek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekasi, 

Rėkiama, kh^i atliekama duo
dant skĄlbįmuė į. laikraičius, 
itfsupmeę ąiįsįnipkd, 

Kfyt garsinasi "Naujienose/”, 
tas. visuomet turi/ naudus.

Apžvalga
TAI ’ IR “BEZBOŽNI 

KAI”!

Jau buvo rašyta, kad pasku
tiniame savb kongrese viso pa
saulio Jaunieji Komunistai 
(“komsomol”), Maskvoje, nu
tarė dėtis ne tik su buržuazi
nėmis jaunimo organizacijomis 
įvairiose šalyse, bet ir su reli
ginėmis jaunuomenės sąjungo
mis, kviečiant jas į '‘‘bendrą 
frontą”, šitą žinią dabar pa
tvirtina jr patys komunistai.

“Laisvė”, pav. rašo apie Jau
nų Komunistų Lygos atstovą 
Gil Green, kuris tik-ką pagrį
žo iš Maskvos kongreso ir New 
York© raportavo apie kongreso 
darbus viešame mitinge. Sako: i

“Green raportavo apie 
svarbiausius kongreso įvy
kius ir jo tarimus. Pabrėžti* 
nai jis aiškino reikalingumų 
jaunimui sudaryti platų ben
drą frontą prieš karą ir fa* 
šizmą, taipgi sutvėrimą pla- 
čios nepartinės jaunimo or
ganizacijos, kuri sutrauktų 
savėp komunistus,\ socialistus, 
religinius, tautininkus, ne- 

. partiečius ir kitą darbo (?) 
liaudies jaunimą.”
Vadinasi, komunistai dabar 

jau nori tverti net bendrą or
ganizaciją su tautininkais ir 
“religiniais”. Bet juk religinius 
jaunuolius kontroliuoja kuni
gai, o kunigai neįsileis į savo 
organizacijas “bedievių”. Jeigu 
komunistai norės prie to ele
mento prieiti, tai jie turės pir
ma prisirašyti prie parapijų.

Paskui, kai dėl tautininkų 
jaunimo. Kokiu būdų , galės

- net ir toje kovingoje

kreipti dėmesys į maistą, žmo
gaus kuriui yra reikalingi tam 
tikri elementai. Mes žinomo,, 
jog namui pastatyti yra* reika
linga medžiaga. Jeigu medžia
ga yra prasta, tai ii* hamas iš
eina nekoks. Tas pat ir su žmo
gaus kuriu. Jis bus sveikas ir 
atsparus, ligoms tik tuo atveju, 
jeigu gaus reikalingos medžia
goj

štai kodėl dabar daug ir kal
bama apie maistą. Kalba ne tik 
gydytojai, bet ir dentistai. Ko
dėl daugelis žmonių turi blo
gus dantis? Atsakymas trum
pas: dantys yra sudaryti iš

VERTA SUSIDOMĖJIMO

apie

—Ką daro jūsų sūnūs, Lu
košiene?
i , U, *
mašinistu. Tai galva! Kad jus 
matytumėt, kaip jis moka va
žiuoti ta mašina!

—Kad moka mašina važiuoji 
tai ne štuka, bet man niekad

tam tikrų chemiškų elementų, netelpa galvoj, kaip toks men- 
Jęį tų elementų, trūksta,-tai ir1 kaa žmogelis gali taip stipriai 
dantys negali būti geri. Juk 
i)Š btegų plytų gero namo ne
pastatysi.

Daug ir kitų visokių negala
vimų pareina nuo netinkame 
maisto. O kada kūnas yra nu
silpęs, tai jis, žinoma, lengvai 
pasiduoda ir ligoms. Todėl pir
miausią ir pravartu kiekvienam 
berit apskritai susipažinti su 
maistu.

Pravartu taip pat kiekvie
nam atsiminti, jog visokiais 
“hocus-pocus” atsijauninti ne
galima. Jaunystės eleksyro nie
kas neišrado ir, tur būt, niekas 
neišras.

Geriau bandykime vaduotis 
tUd, kas moksld jau patirta. 
Bandykime susipažinti su hi
giena ir laikytis jos dėsnių. 
Gerų knygų netrūksta, tik rei
kia jas skaityti.

Svarbu dar ir štai kas: kar- l •
tas nuo karto su daktaru pa
sitarti sveikatos reikalais. Jis 
visuomet gali duoti naudingų 
patarimų tiek maisto, tiek ki+ 
tokiais sveikatos klausimais.*

Priežodis sako, jog ne me
tas šunis lakinti, kada reikia 
medžioti. Tai visai teisingas 
posakis. Tad ir sveikata reikia 
rūpintis ne tada, kada ji yra 
pakrikusi, bet dėti pastangas^

i kad neprileisti jai pakrikti.
Dr. A. L. Graičunas.

Sovietų valdžia pradėjo dideliu entuziazmu vykinti 
naują darbo sistemą pramonėje. Apie ją iki šiol buvo, 
nedaug žinių Amerikos laikraščiuose.

,. ' <# " '■ * '• •' ■ * "

Išradėjas tos naujos sistemos esąs paprastas me-. 
chanikas, Stachanov. Todėl ji’ vadinama “Staehanovo 
sistema”. Jos tikslas esąs taip tvarkyti darbą, kad kiek
vienas darbininko judėjimas fabrike arba kasykloje bu
tų "racionalus” (tikslingas, apgalvotas). Dirbdami pa
gal “Staehanovo sistemą’’, darbininkai padarą dešimtį 
kartų daugiau, negu paprastu budu.

Taigi atrodo; kad ta- nauja sistema yra kas nors 
panašaus j patobulintą Tayloro sistemą. Ar ji tokia 
tobula, kaip Maskva skelbia, sunku- pasakyti, bet sovie
tų pramonėje ji dabar pradėjo įeiti j madą. Visur ši 
“Staehanovo sistema” yra garbinamą, kaip tikrinusią 
priemonė krašto gerovei pakelti.

Taip seniaus buvo reklamuojama “elektrifikacija”, 
kurią buvo sugalvojęs Leninas, o paskui Stalino “penk
mečio, planas”. .

Šis naujas išganymo receptas veikiausia irgi ste
buklųneatneš,-1^ tua taupu valdžia gali darbo žmones; 
raminti, piešdama gį-ažiufe ateities- VsizdUš.

nė j© kalboje į visą pasaulį 
prieš i pat prasidėsiaųt italų ka
riuomenės. trenksmams Etiopi
joje, 
kalboj© n.ė sykį nepaminėjo Jb
Didenybė# valdžios, Jo Majes
toto ar kokio kito, savo kara
liaus garbės titulo.

Toje karingoj su “įkvėpi
mų” pasakaitėje prakalboje ji
sai minėjo “puikią” (išdidžią) 
italų , tautą, , minėj© “fašistinę 
Italiją”, minėja nęt ‘Revoliu
ciją”, į bet neminėjo: karaliaus;

Dėl ko taip jis, savo kar
iaus bernas, elgįąsii #u tdo 

viešpačiu? Ignoruoja? Izoliuo
ja?

Edenus, Anglijos: Atstovas 
•Tautų Sąjungoje visadą tokias: 
prie veikimo pyiklausančiąs 
prakalbas užbaigia,- sakyda
mas, * kad. tai Jo Didenybės 
(“His Majesty’s”)' valdžia tą 

;įr tą darys, tokią- ir tokią pa
reigą atliks. , 

jį Ji$ąį taip kalbėjo Ženevoje 
: jr tada, kada Tautų Sąjunga 
i nubalsavo, ., uždėt Italijai ...baus
mę Už; jos karą prieš Etiopi
ją. Jis neminėjo angių taųr 
tos, nė Didžios Britanijos, tik 
sakė: “mes”. O kur apie An
glijos nuomonę ir priedermę 
■reikėjo išsireikšti, ~ tai sakė: 
[Jo Didenybės valdžiai tai ir tai 
j darys.

Prąncuzijos atstoVas, Lavai, 
taip pat kalbėjo po Itąlijo# 
bausųiių nubals&vimio. Jįš pa* 
sakė tik trisdešimt* kelįs- žod
žius ir tuose pirmutiniai# bu- 

svo: “Mano’ šalis”; paskui: 
'“JTancuzijos vąldžia”., ; ?

Sovietų: Sąjungos atstovas 
Totemkin pasakė: “Sovietų Są- 
junga, patvirtina savo- nuak 
sprendimą gerutį ąąvo priędęr- 
■mes pagal paktą” (t y. Tku- 
fų Sąjungoj paktą, kąs 
jkia: sutartį; angliškai, cove-

Klausimas: dėk ko. MųaąolE 
nis neminėjo sdvo
Vardo? Jisai kadaisik pašišven-

i

.'Mnjjl.ili Įiihwu<nii

Taip, kas gimsta, tas ir mirs* 
ta, — tatai mes visi žinome. 
Anksčiau ar vėliau kiekvienam 
tenka su šiuo pasauliu skirtis. 
Nuo mirties niekas išsisukti 
negali. Vienok mirtį galima 
atitolinti, galima ilgiau gyven
ti. '.. j .< ■ ■

Tačiau mokyti kitus kaip jie 
turi sveikatą užlaikyti, ir pa* 
čiam sveikai gyventi, — tai du 
skirtingi dalykai. Dažnai gy
dytojas, kuris serga, kitus gy
do, o pats neįstengia savęs pa
gydyti. Kodėl taip yra, -
tai čia nėra reikalo, plačiai kal
bėti. Pakaks pasakyti tik tiek, 
jog medicina dar nėra pasie
kusi tokio laipsnio, kad ji ga
lėtų visas ligas pagydyti. Be 
to, tėnka susidurti su visokio
mis aplinkybėmis^ kurios svei
katą veikia.

Tačiau jau it šiandien yra 
ŽirionA daug dalykų apie svei
katą. Medicinos mokslas gali 
pamokyti kiekvieną žmogų, 
kaip jis turi i gy venti, kad su
silauktų ilgo amžiaus. Tam 
tikrais atsitikimais atitolinti 
senatvę nėra sunku. Juo labiau, 
kad senatvė n.evisadą tėra me
tais skaičiuojama. Yta žmonių, 
kurie sulaukę 45 ar 50 metų 
amžiaus*, ir jaučiasi ir atrodo 
seni. Tuo tarpti kiti to amžiaus 
žmonės atrodo lyg kokie jau
nuoliai ir yra kupini energijos.

Kodėl taip yra?
Atsakymas aiškus: pirmieji 

n.epaise sveikatos reikalavimų 
ir, kaip yra sakoma, degino 
gyvenimo žvakę i£ abiejų ga
lų; antrieji gi stengėsi sveikai 
gyventi, vartojo tinkamą mais
tą.

Pusamžio sulaukusiems žmo- 
,nėms ypač reikalinga vesti nor
malus gyvenimas. Jie turi ru4- 
pintis savo, sveikata, jei nenori 
greit pasenti. Ir jeigu žmogaus 
kūnas nėra pažeistas, tai jau
nyštb^galiri^^ki^ratęsti. ži- 
ndųia, jeigu kūnas yra sunai
kintas, kaip ta nuvytusi gėlė, 

, tai tąsyk sunku kas nors bėra 
, padaryti.

Bet juk visi žino, jog gėlės 
, amžių galima žymiai pratęsti, 
. jeigu laiku susigriebiama, — 

aistoma ir tinkamai prižiuri- 
ina.

Taip esti ir su žmogum. Juo 
tolyn, juo labiau pradedama šteksas butų minkštas ir švel-

JUOKAI
VELNIŠKAS KOMIKAS

W.

švilpti I
■' ■■ | t..»*?,»„»' '"t?-1.’.11 ! 4 J !■'.!< i ■i11"’..'.  

Rdkaiauklte •<NAUJIE3Įf4S" 
ant bite kampo, kur ^ardfioda- 
mi laikraščiai. Pardavėjaa lai
kraščių bus gatavus Jums pa
tarnauti Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato* 
gumo deteL

Geriausiai žinomas Škotijoj 
komikas H.Lauderas kartą už
ėjo į restoraną pietauti. Jis už
sakė bifšteksą, pastebėdamas 
tarnui: “Tik žiūrėk, kad bif-

ICAI.IO JLMUS
(pdTttfnartii)

galite, padaryti paa 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų, iš kitų miestų 
rašykite

; NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Si 

CHICAGO, ill.

PILIETIS
Būtina it labai P*fd- 
tMnga knygeli timi; to
ne non tapti iios Ultet 
piliečiai. Pamokinimai 
apie žios laHes trądįli 
apie jos viriininkų rin- 
kimus ir viską kas celkt* 

J iinga prie inliino 
meno rasite Šioj knyteUj 
Hettfrių ir augtų kam*- 
mis-- surėžytą.

KAINA TIK 29 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted 9t

CHICAGO. ILL.
Siųskite money orderį arba kam 

ženklelius.• ■ * •

----------- ii. inl lietime .a-BTlTBljP

k**?. ‘ .*

Sį»l



MENO
Kas yra moderniz Šileikis

Damen Avė,

Modernizmas skubos simbolis.
$1.75—Didėlės miegos Tosteriai po

ikolo čiplio gimi

Kongresas įvyks Nevv Yorkel 
pradžioj gruodžio mėn.

Gyvas Kalakutas Dykai 
su pirkimu didesnių -da- 

‘tykų gausite iš Peoples 
krautuvės orderį su •ku
riuo nuėję pas savo kai-’ 
myną bučerį galėsite pa
sirinkti ir aplaikyti kala
kutų dykai. Buferiui už
mokės Peoples Krautuves

— tas skai
Po kiek lai 
bus dar mo

Raportavo .grįžęs iš Lietuvos: 
atstovas Antanas Vilkas i

Urane Coal Co.
5332 & Long Avė.

TeL Republic 8402

Lituanicoš II” ir. skri>

Peoples Krautuvėse
DidelisPadėkavonės

Kai kam atrodys keista, kad 
ištinęs saugoja muziejų, bet ’ir 
dai* kaip' saugoja! Kai piibli-. 
ka išsiskirsto ir uždaro muzie
jų, tada per galerijas perleid
žia &unis, ^kad kkrtais nebūtų 
pasislėpęs kdks vagis ar van
dalas.

Valandosjjnuo 9 ryto .-iki ;9 v. vak.

KAINOS NEGIRDĖTAI NUMAŽINTOS 
Didelis *6yvas Kalakutas Dykai

Pasakojo apie Kon 
gresą “Liet. Ūkiniu 
ką” D-jos nariams

No. 1 /galerijoj, .'pirmame 
aukšte, išstatyta . rinkinys gra- 
žiai iliuminuotų rankraščių ‘fa 
knygų iš 16-tb šimtmečio, ku
rias tfdše ir ryšę -minykai. »Be 

fto ten parodoma gražios, spau
dos ir gražaus lapdarymo 'kny
gos. Užsidarys gruodžio 15 'd. 1

Dailės Studentų Lyga turi 
/parodų

Ir Šunes padeda saugoti 
meno turtus

Italų renesanso ir gotikos 
laikais žmonės gyveno lėtesniu 
gyvenimu. Nebuvo išvystytų 
mašinų ir darbo spartumo pro
dukcijoj; jiems nereikėjo tiek 
skubintis. Meno, architektūros 
dalykuose jie buvo labai krop- 
štųs. Jie dabindavo, dekoruo
davo net perdaug, neatsižvelg
dami j tai, kiek iš to bus nau
dos ir parankumų. Praėjus 
amžiams tų laikų trobesiai ne
atitinka šių dienų reikalams. 
Jie stovi kaipo gražus ir bran
gus istorinis šedevras.

Musų -laikais pramonė ir ap
lamai lenktyniavimas paremta 
ant praktiškos naudos — pel-

VISI SERGANTI -ŽMONES GALI 
GAUTI DYKAI ŽOLIŲ 

GYDUOLES
ir $3 Egža’minaclją -ir pertikri
nanti Elektrišką Treatmentą už $1 
Chicago’s only Herbai Electric 

NATVRAL HEALTHINSTITUTE
Dr. SCHYMAN, 'Vedėjas 
1869 -N. Damen Avė.

164o Šimtmečio knygų paroda 
Art Institute

vilas Vilkas, kuris taipgi buvo 
Drrjos ‘-Lietuvos Ūkininko” at
stovas. »

Baigiant susirinkimų West 
Side svetainės savininke, p. 
Brunetes Burinški, prisiraŠ&prto 
draugijos “Lietuvos Ūkininko”.

—IEVA LUKOŠIŪTĖ.
—Ieva Lukošiūtė, Fin. Rašt.

$25100-^95 dalių gražiausi skarvadų setai $ 12.35
$12;50—50 dalių visokie skarvadų setai po $*JF

&95
1.00
1.00

Didėlės -Dovanos Kiekvienam ^Pirkėjui

Lengvus Išmokėjimai -
Didžiausių Vertybių Krautuvės Chicagoji

šį vakarų įdomi paskaita 
Art Institute

galerijos ir Centrai. 7. Fede- 
rdlis meno įstatymas. 8. Pa-’ 
veikslų nuomoj imas. 9. Meno 
mokyklos 'krizės metu. 10. Eis-* 
'tetikos pažvalga ir daugelis ki-i 
tų klapsimų. , ■ '

“Stream line” forma remia-, 
si ant ilgų horizontalių linijų.' 
'Pavyzdžiui, automobiliai ir 
naujieji traukiniai būdavo j arni, 
žemi, Smailais galais, kad ne-' 
butų oro atsparos, kad leng-; 
vai bėgtų. Vėlesniu laiku to
kius automobilius vadina °air- 
stream”. Visi automobiliai bū
da vojami SU tiesiom, ilgom ho
rizontalėm linijom. Sunku nau
jame automobilyj surasti ver
tikalę linijų. Visas autas atro
do, lyg iš vieno šmoto, ttirįs 
gražių plaukimo-begimo har
moniją. Palyginti su senos kon
strukcijos automobiliais, tai 
pastarieji išrodo lyg ketur
kampės dėžės, su vertikalėm 
linijom, ‘kurios primena “sto
vėjimą vietoje”.

Pamėgimas horizontalizmo 
arba “stream line” labai spar
čiai plečiasi. Linija šiandien 
mechanizme losią svarbią ro
lę. Ji visur 'pritaikoma. Moder
ninėje architektūroje vartoja-! 
ma vertikalės linijos, kurios, 
lyg senovės gotika, drąsiai 
“šauna” ‘ padanges. Pastaruo
ju laiku rakandus gamina su 
“stream line” skoniu. Kamba
riai dekoruojami, tokioj pat 
dvasioj. Net ir spaudos mene 
reiškiasi modernistiniai 'tefek-i 
tai. — Mikas ‘Šileikis.

šaukia visų Ameri 
kos dailininkų kon 

gresą

Art Instituto School Lobby 
Studentų lyga turi išštačiusi 
daugybę mišrių mokyklos dar- 
bo eksponatų. Parodą gali ma
tyti publika. Parodoj dalyvaus 

‘ja 40 lygos narių. Buvo duo
dami ’ir prizai. Pirmą prizą 
gavo M.. MčHu^h už figūrą; 
aritrą prizą, už parko vaizdą, 
gavo L. Schwartz; 'trečią prL 
zą, Už litografiją, gavo B. Bur-, 
•ris. Kiti gavo garbės atžyme- 
•jimus.

šiton studentų lygon priima
mi -tik 4-tų metų kurso atsi
žymėję študeritai.

kus iŠ formos ir konstrukci
jos. Tai tas pilnoj to žodžio, 
prasmėj yra “stream line”.

“Stream line0 idėja jau pri
gijus inžinerijoj, ardhitekturo- 
je ir plastikiniam mene, kaip 
modernistinės estetikos sąvo-

: Sekmadienį, -Lapkr. 17 d.,; 
West Side svetainėje įvyko 
Draugijos “Lietuvos Ūkininko”: 
mėnesinis susirinkimas. Atsi
lankė daug narių. Susirinkimą 
vedė J. žurkauskas, draugijos 
pirmininkas. ■

Po mtitarimų tD-įjos narys, 
Antanas Vilkas, kuris neseniai 
gryžo -iš Viso Pasaulio Lietu
vių -Kongreso, <ir būdamas D-jos 
“Lietuvos Ūkininko” įgaliotas 
atstovas dalyvauti Kongrese,’

Praeitą savaitę 'nugaišo vie
nas lavintas Art Inštituto po-i 
lice dog šuo “Peggy”, kuris 
per 12 metų tarnavo kaipo' 
sargas.

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjį paštą 
(Ganai ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, Ikttr padėta 
iškaba “Advertised Window” 
klausia laiškų.

'902 Batkie Stazi
909 Kunciene -Jozo.

Puikiausi 1936 metų ’Radios 
IPliilco, Crosley, R. C. A 
Vičtor, Zenitli ir kiti už su
mažintas kainas po

39.55 
it aukščiau.

Kalakutas dykai

atsilankė į susirinkimą ir daug 
papasakojo apie Kongresą ’ir? 
Lietuvą. Visi nariai džiaugėsi 
išgirdę tokių gražių įspūdžių‘iš 
Bietuvos.

Antanas Vilkas pasakojo 
kaip Lietuvos žmonės gražiai 
priėmė Amerikos atstovtis. Kaip 
jie įspūdingai tvarkė Kongre-, 
so reikalus. O labiausia, kad1 
visi Lietuvos žmonės vienybėje1 
dirba tautiškus darbus, kad 
■tik palaikyti lietuvių tautą. 
’Daug "apsakinėjo apie pdtj 
Kongresą, kur jau ir iš kitų- 
draugijų atstovų buvo girdėti?

Visi draugijos nariai ir pati 
valdyba džiaugėsi ir sveikino 
Antaną Vilką kaipo Draugijos' 
atstovą, kad laimingai grįžo iš 
tolimos kelionės.

Pereitame susirinkime daug; 
papasakojo apie Kongresą Po-;

■šj vakarą, '6:39 Vai. Ftiller- 
’tOh salėje, Art InStittfte, p-le; 
Heten Parker ‘Skaitys pąskai- 
(tą temoje “American - Artists 
df Today”-. ‘Įžanga dykai. i

Kitos paskaitos
'Gruodžio "5 d. tuo pačiu lai-! 

ku ir toj pačioj salėj į-flė Park
er skaitys paskaitą temoje; 
“The Christmas Story in -Art”.- 
Įžanga dykai. (

■Gruodžio 12 d. jos paskai
tos tema bus: “The Great Rtem- 

’brandt”.

M1KOLAS Č1PLTS
Persiskyrė su šiuo *UasaUlįu 

lapkričio 19 dieną, .10:30 vai. 
vakare 1935 m., sūlalikes 52 
Jmetų amžiaus, fftimęš Lituvoj, 
'Panevėžio apškr., Ramygalos 
frarap., MasiOku kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus, 
Priklausė prie šv. Juozapo 

dr-jos, So. Chieagoj ir liiėt. 
Piliečiu Darbininku Pašelpinio 
Kliubo.

Paliko dideliame n’uliudirtie 
sesers sūnų Pranciškų Šegamu- 
gą. pusbroli xMateušą 'Kodi, gi
mines, draugus ’ir pažystamus. 

Kūnas pašarvotas randasi 
'84’19 S. 'Urtion Avė.

Lajdotuvės įvyks šeštadieni 
.'lapkričio 23 dieną, 8 vai. iš ry
to 4§ namu i šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nio šidlą, o-iš ten bus nulydė
tas i šv. Kažimiero kapines.

Visi a.
nės, draugui ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliūdę liekame, 

Sesers Surtus, Pusbrolis 
irGi minės.

Patarnauja ląidotuviu direk
torius A. ^Masalskis, Telefonas 
'Boūlevard 4139.

Elegantiškumas pagamina 
patraukiančią jėgą, kad paak- 
stinti pramonę, prie to daug 
prisideda menininkai, išgalvo
dami ir pritaikydami pagraži
nimus su parankamais ir pa
togumais.

Ką reiškia “štream line”.
'“Stream line” (plaukimas 

pirmyn) yra niekas daugiau*, 
kaip “papraštumas «u skoniu”. 
Jis neturi detalinių pagražini-, 
mų. Tai yra meniškai ; me
chaniška harmonija, turinti 
tendenciją atstovauti greitu
mą, kuris stumia j pažangą. 
Yra noras neapkrauti ipagrinr 
dinj daiktą 'pagražinimais, bet 
kad jis butų gražus ir ,paran-

žodis “modernizmas” yra 
perbėgančio laiko sąvoka ieš
koti ir siekti tobulesnių daly
kų. šita sąvoka, galima saky
ti, -neaiški. Kiekvienas gali ją 
kitaip aiškinti ir suprasti. Juk 
ir prieš šimtą mėtų gyvenę 
žmonės šio to atsiekė — pa
darė ir išradimų ir pagerini
mų. Tų laikų imonės irgi tu
rėjo supratimą apie “moder
nizmą”, kaip ir mes, 20-to am
žiaus žmonės, jį suprantame.

Kai kas sakys, kad tas yra 
modernistas, kuris •neatsilieka 
nuo progreso. Progresą galima 
irgi visaip suprasti, neš pro
gresų yra visokių. Sakysime, 
mados progresuoja ir tt. Tie
sa, modernizmas turi preten
zijų .pažangą vesti pirmyn, bot 
su mokslu 4r menu, modemiš- 
kumas nfe visai sudera. Komer
cijoj modernizmas yra tiktai 
naujenybių estetika, kuri lošia 
nemenką ekonominę rolę liau
dies gyvenime. Moksle, politi
koj ir k. šita komercinės este
tikos idėja nettiri jokios reikš
mės. Del to neturi reikšmės, 
kad ji ’pergreit keičia stylius 
ir mdtodus. Bėt ji yra aksti
nas visam progresui.

Kas šiandien yra moderniš
ka, tai už metų laiko bus už
miršta, — bus naujas “moder
nizmas”, nauji reikalavimai. 
Vieni dalykai verčia ‘kitus lenk
tyniuoti, 'kad užkariauti rinką 
arba įgyti pirmenybę. Kas iš
galvoja ką nors nauja, saky
sime, naujos mados skrybėlę,; 
nors ir labai netikusią — juo
kingai išrodančią 
tosi moderniška.
ko “modernizmas1 
derniškesnis. Tik niekas nega
li pasakyti, -koks “moderniz
mas” bdl ’ateityjT

Amerikoje modernizmas r.'_’ 
mą vietą užima madų esteti
koj, kad akstinti pramonę. 
Plastikiniam mene modernizmo 
mėgėjai visiškai išsimušė iš 
vėžių ir pabludo. Išrodo, kad 
jau laikas atėjo suprasti, jog 
plastikinis menas nėra madų 
ve jojimas, bet individualus da
lykas. Kas 'neturi kūrybinių 
gabumų, tam modernizmo me 
todai nieko gero nežada, ne
žiūrint to, kad šitoj meno ša
koj plati dirva ir nėra jai ri-

SONOTONE 
TeATOE 

k (M E. VAN BUREN 
Tikrai liirtna 'nyk Chicagroje

Nuo FCtnyčios Lapkričio -92 <1.
'Naujausias Sovlčtą Rusijos paveikslas 

0‘PETERSBURG NIGHTS” 
F. Dostojevskio 'parašytas. Muzika D. 
Koyalęsky. 'Lošia Maskvos DailSs Teatro 
artistai. -NUo 1’1!46 ir vidurrtakčio. 
2Bc iki 2 v. .po _p. -— 35c iki 0:30 v.v.

$90.00 Naujos Mados Sekly 
čioms Setai po — '

$47.50
Kalakutas dykai 

$38.00 Minkštos Kėdės po

¥17>95

DtoGTU R ING • C OMPA NY©

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
’rėJ.iLafayette ^l?! Tel. Hemlock 8400

ADOLFAS KACEVICIUS
’Peirsiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 9 dieną 1935 m.,
sulaukęs 'pusės amžiaus, gimęs 
Lietuvoj.

Paliko 
gimines,
■mus. ..

Kūnas _____.
'Masalskio koplyčioj 3307 Litu- 1 
?anleą Avė. . . i

'Laidotuvės įvyks penktadię- 
'iiį lapkričio 22 dieną, Imą vai. * 
:po pietų iš koplyčios bus mu- > 
lydėtas i Tadtiškąs kapines.

‘Visi a. -a. Auolfo Kacėvi- ' 
čiaus -giminSs, ^draugai ir ;pa- f 
Žystami esat nuoširdžiai kvie- r: 
Čiami dalyvauti -laidotuvėse ih 
suteikti , jam paskutinį patąrna- r 
yimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Giminės, Draugai 

•ir Tažystami.
Tatirnąuja laidptuviu dii*ėk- 

>torius ?A; Masalskis, Teldfbhas ‘ 
Boūlevard 4139. i
. Laidotuvėm ^rūpinasi M, ’45a- J 

Tiaras 3437 S/Unton Avė.

P. CONRAD
STUDIO 

420W.«3rdSt
Englevrood 5888-5840 

Dar gražiau, moderni! 
•kiau įrengta.

Šie Crown Išdirbystės gosi
mai pečiai, “visų išdi^bysčių 
ant išpardavimo už bargain 
kainas

43.75
Kalakutas dykai

dideliame nulįudime 
draugus ir ’pažyšta-
pašarvotas randasi

x DENT'ISTAS 
'Nupigintos kainos Urit visokio Plate 
darbo. Tlatas rpataisau i tris valandas

856 WEST 63rd ST., ( 
i Tel. NorrtfAl *61100..

Antros lubos įpriešais Wieb01d

'LAPKRIČIO 24 ^Pidaintintos Lietuvos Draugijos Vakaras —« 
Chicagos 'Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pra
džia <6:80 v. v. Įžanga 40c. rPirogramą pildys “Birutės” 

r ichoVas.
LAPKRIČIO 27^-Leit. Felikso Vaitkaus Pagerbimas, Chicagos 

>Biet. -Auditorijoje. Specialis :pagčrbitno muzikalia progra
mas, kalbos, garsiniai Vaitkaus “

/dimp filmai, šokiai ■<ir ‘bufetas. Bilietas, ((Apima viską) 
775c. Pradžia 7:00 P. M.

LAPKRIČIO 28—V. Beliajaus ir grupės šokių ‘vakaras, Chic. 
JLielUvių Auditorijoje.

^LAPKRIČIO 28—Raudonos Rožės Kliubo Sportininkų šokiai— 
yLietuvių 'Liuosybės svetainėje, I4th ?ir *49th *CoUrt, Ci- 
cero» Henry Peters orkestras, ■Įžanga 35c.

’GRUODžIO l—Lietuvių .Moterų ^Draugi jos, ^ Apšvietos” bazaras, 
Chicagos .Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street,' 
1 vai. (pp. -Įžanga-  ̂10c. Pelnas Oak Forest Prieglaudos 

, seneliams.
GRŪGžIO 8 >Roselando Rietuvių Laisvamanių Kuopos — 

Balius ir Koncertas, Darbininkų Svetainėje, 19413 Mi- 
•chigan avenųe. Pradžia y. Įžanga »25c.

ŠIANDIEN ;
HUMBOLDT Parko Lietuvių Politikos Kliubo—Almira 'Simmons 

Hali, 1640 N. Hancock Street, 8 v. v. Įvyks 1936 metų* 
valdybos nominacijos. 'Visi privalo būti. Už valdybą,’ 
A. Bungevicz. » I

' PARENGIMAI

Amerikos dailininkai iki šidl 
buvo kaip ir neorganizuoti. Sa- i 
vo organizacijas turi tik ko-. ’ 
inerciniai dailininkai, ^buterit 
scenerijų ir lauko afišų malė-,; 
votojai ir raidžių rašytojai tu-;: 
ri Sign Painters Union. Taip-s 
gi žurnalų iliustratoriai turi j 
savo draugiją Am. Illustrators 
Society. Bet dailiojo meno dar- s 
bininkai, kurių profesija reL j 
kalauja ne tik didelio išsila-i 
vinimo tapyboje, ^bet it 'ture-i 
ti abelno mokslo, iki šiol ne-t: 
turėjo didesnės organizacį'oš. i 
Jie -'telkiasi i savo 'kolonijos; 
grupeles, kurios paprastai Va-i 
dinąsi kliubais arba “asociaci-i 
jom”, šitos grupelės spiečiasi i 
apie mtiziejų kaipo dlumnai -ih 
skaitosi jo nariais. Jie turi 
metines visos apielinkės paro-j 
das. Rengia atskiros 'grupės sa-J 
vo parodos ir tt. i

Prieš porą metų Chicagoj'e ! 
gimė nauja draugija, kurioj 
nariai yra komunistinio 'nusi-į 
statymo, šita draugija vadina-.! 
si Chicago Ariists IŠųuity So-; 
ciety. šitos draugijos iniciaty-’ 
via ir šaukiamas kongresas.. 
Kongreso šaukimui pritaria,' 
newyorkiečiai, taip jau daugio 
moj komunistiškų pažvalgų, 
dailininkai. t

Kongresas numato suorgani-. 
zi/oti visus Amerikos dailinin
kus -į “bendrą tfrontą”, ypatin
gai tuos, kurie turi valdžiok 
(P. A. :P?) darbus. Bėt vargiai 
tas pavyks. Mat, -yra tokių 
dailininkų, kurių talentus auk
štai vertina buržuazija. Truim- 
pai pasakius, jų prisidėjimas \ 
prie proifet-menininkų, reikštų ; 
netekimą paramos iš finansi
nes 'pusės.

^Kongreso dienotvarkčn įeina 
it šitie 'punktai: 1. Fašizmai 
ir karas. 2. Rasių neapykan
ta. 3. Reikalauti civilių lais« 
vių. 4. Įkalinimas revdliucinių , 
menininkų ir rašytojų. 5. Fe* 
detaliai, valstijų ir miestų?m^. 
no projektai. 6. Miestų dailės

9:30iki10:00
Valandai ryto i 

'(‘tris į saviritę) ; 
UTARNINKAIS 
KETVERGAIS ir

-■>' SUKATOMIS 
iš stoties

WCB©. 1080 kil.
(5000 Watt jėga) 

•Oro bangomis bus 
leidžiami

“NAUJIENŲ” RADIO 
PROGRAMAI

Juos 'aiškiai girdės 
Chicagos ir apiėlinikių 

miesteliu lietuviai.

WALTER eringis
'Persiskyrė su 'Šiuo URs&uliu 

lapkričio 20 dieną, 10:15 va
landą ryte 1'935 m., sulaukęs 
■pusės amžiaus, 'gimęs ‘Panevė
žio apskr., .Nau.iąmiesčio par„ 
Gustonių kaimo.

Paliko .<dideliame nuliūdima 
sunu CharleL dvi dukteris 
Anną Oakęs, Ėštėlle *Mc- 
■Keown it dau# kitų giminių.

Kūnas pašarvotas a randasi 
8040 S. Campbell Avė. Tel. 
•Hęmločk 0950.

Laidotuvės'' įvyks -subatbi, 
lapkričio 23 dieną, 9:00 vai. 
ryte Iš Manių i Šy. Jurgio, pa
rapijos bažnyčią. Įkurtoje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. 7Kąžimiero kapines.

Visi a. a. Walter Erlngio gi- 
tminės, draugai , ir pažystami 
esdt nuoširdžiai 'kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame,

‘Sūnus, Dukterys
<ir (Giminės.

Pataruauja laidotuvių direk
torius S. P. 'Mažeika Telefonas 
Varde 1138.

, , ; ■■ ■. 'v*.- . i-.-.* ‘

SUSIRINKIMAI



ALTASS Atšaukia 
Lapkr. 27 d. Vakarą

Lakūnui Feliksui Vaitkui sugrįžus Ameri
kon, priseina keisti planus jo pagerbimo Vaka
ro, kuris buvo rengiamas lapkričio 27 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijoje, - < . , ■

ALTASS Valdyba darė planus vakarui gal
vodama, kad Lakūnas užtruks Lietuvoje ilgesnį 
laiką. Dabar, jam grįžus, planus reikia keisti.: ;

Lakūną priimti bus rengiamos viešos sutik
tuvės. Bet, kadangi laikas paliko trumpas ir 
jokių planų negalima daryti.su lakūnu nepasita
rus, tas iškilmes surengti lapkričio 27 d. nebus 
galima suspėti. O, kadangi dvejus parengimus 
rengti nėra prasmės, todėl lapkričio 27 d., vaka
ras yra atšaukiama.

ALTASS Rengimo Komisija.
................-   1 . .i ■ ■■ i. ..ii «. ,,„t i,į,,,   :

Lietuviai kunigai ir kodėl be žydo nėra 
išganymo

Kaip kam gal išrodyti keista 
bandyti gretinti kunigus ir žy
dus. Bet juk pats gyvenimas 
yra žydus ir kunigite sugreti
nęs. Juk visi žinome apie at
sitikimų, kada kunigui kalėdo
jant užklausus “be ko žmogus 
negali būti išganytas?” Vaikas 
atsakė, kad be žydo. “Kaip tai“, 
šaukė kunigas. Tada vaiko tė
vas priminė apie kitų kunigą, 
kuris nesutiko vaiko krikštyti 
be tam tikros sumos. Tos su
mos žmogus neturėdamas, nu1- 
ėjo pas žydų ir gavo pasisko
linti nedateklių. Ir tada tik 
kunigas teikėsi vaikų pakrikš
tyti. Taip ir išeina, kad be žy
do nėra išganymo.

O ar ne taip pat yra su lai? 
dotuvėmis? Kiek sykių žydas 
išgelbėjo biedną žmogelį iš ne
malonumo, kad jo pačiai ar vai
kui mirus, kunigas atsisako kū
ną leisti nešti bažnyčion jir mi
šias atlaikyti, pakdP'jam nebus 
iškalyno sumokėta nustatyta 
suma, žydas visados sutinka 
palaukti, bet ne musų lietuviai 
kunigėliai. Dar neteko girdėti 
apie tokį atsitikimą, kad buftų 
sutikęs plaukti nuo neturtingo 
žmogaus suderėtos sumos už 
laidotuves. Jeigu neturi pini
gų, nors mirus ir visų savo il
gų gyvenimų dėjo aukas bažny
čiai, tai tokiam parapijonui ne
reikia nei bažnyčios, nei mišių,' 
nieko.

Kas buvo—nesiskaito

Daleiskime, parapijonas per 
30 ar 40 metų priklausė prie 
parapijos. Jisai per tą laikų 
dėjo aukas kas sekmadienis, 
pirko korteles, kurias papras
tai musų klebonai pardutoda po 
$10. ant metų. Pasenęs jis 
nustoja darbo, neturi pinigų. 
Tokiam parapijonui mirus, kle
bonai net nė j bažnyčių nelejj- 
džia nešti, kad giminės ir pa
žįstami galėtų paskutinį kartą 
pasimelsti už jo sielą. Juk jei
gu tokis žmogus priklausė prie 
parapijos per 40 metų, tai tik 
po $10 kasmet išeina $400.00 
už korteles. O kur kiti metami 
pinigais kas savaitę, ir per 
šventes? Tikrai galima saky
ti, kad tokis parapijonas su
moka kitus $400.00, kas suda
ro mažiausia apie $800.00. Nė- sai pasakė, “už dykai Sakpa- 

----------------------——..i,., i ... ,  ............   ,,,........... .

Visi Džiaugiasi Naujienų 
Radio Programais

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
Antradieni, Ketvirtadieni ir šeštadieni kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

kalbant jau apie pinigus sumo
kėtus bažnyčias statant. Mat, 
ka sveikas ir drūtas parapijonas 
sumokėjo bažnyčiai, tai šian
dien toje parapijoje klebonas, 
nežino arba nenori žinoti, ir, 
vot, tokiam parapijonui šiandie 
musų bažnyčiose numirus nė
ra vietos.

Tokių atsitikimų yra šimtai 
kiekvienoje musų parapijoje, ii 
neretai geri katalikai bėgioja 
per savo pažįstamus ir renka 
aukas, kad suteikti tokiarp se
nam parapijonui, kailį jau yra 
priimta, pas mus, šiokį tok] 
krikščionišką palaidojimų.

O juk štai kaip turėtų būtį! 
Jeigu? parapijonas per 10 metų 
ar daugiau priklausė prie para
pijos, pirko korteles, dėjo au
kas deį bažnyčios pastatymo, 
tai jam. mirus turėtų būti be 
jokio extra mokesčio nors vie
nos mišios, ir kas sU palaido
jimu eina, kad- norš’ nh^ žmo
nių akių jisai nebūtų atstum
tas, nors riiusų klebonai Dievo 
malonės įel tokio parapijono ir 
henori prašyti. .

Draugijos taip nesielgia v ■. <

. ’ ■ • ■ ’ 1 į -

Juk, jeigu j bent kokių pa
prastų draugijų priklausai, tai’ 
mirus šiokią tokią poniirtinję? 
išmoka. O dabar, parapijonm1 
deda aukas, bet jam minite mū
sų lietuvių Rymo katalikiški 
bažnyčia jį atstumia šalin. To
kiam nereikia nei mišių, nėi 
pąkrapijimo, ne smilkimo, nie
ko. Sako, kad neturi eksta 
užsimokėti, tai, girdi, ir taip 
kapinėse žemės esanti pašven
tinta. • • ' 7

Na, bet tokio atlyginimo už 
prigulėjimų per visą amžių priie 
bent kokios draugi j s tai jau 
neduoda. Bet pas mus Rymo 
katalikus tokis teisingumas yra 
pilniausiai vartojamas, ir musų 
klebonai tai puikiai moka iš
naudoti, suprantama, savo nau
dai.

Kristus taip nemękinęs -

Aišku, kad tokis musų kle
bonų apsėjimas su senais savo 
parapijonais yra nė šulyg Kris
taus mokslo. Tai nėra krikš
čioniška meilė, ir tai ne taip, 
kaip Jėzus Kristus mokino. Ji-

mentus gaunate, , ir uždykai. 
Juos dalinkite tarp žmonių”. Nei 
vienoje. Evangelijoje nėra para
šyta, kad kataiikiški kunigini 
turės teisę pardavinėti i. sakra
mentus , už pinigus. 1

Suprantama, kunigas yėj r? ne
bus gyvas, jisai turi gyventi. 
Bet už tai. tam yra Kristaus 
dalęista rinkti auktis. Kas tur
tingesnis—duoda daugiau, kfis 
ne—mažiau. Ir mušą J klebo
nai ir ka mendbriai, j ule to
kių aukų gauna po $100 kas 
mėnuo ągos, pųgeįbininkai po 
mažiau, ir, apart to, dykai bu
tas, šviesa Jr telefonas. į Viskas 
apmokėta iš parapijos iždo. Tai, 
rodos, ir yisute bažnyčios pa- 
tarnavimuns visus sakramęntps 
turėtų visiems lygiai J dalyti, 
bet nepardavinėti už nustatytą 
aukščiausių kainų. ■

Apart to, juk Rymo popiežius 
nustatė, kad katalikų -kunigai 
neturės vesti pačių, ir todėl 
jiems turtas juk yjsai nėra 
reikalingas. Juk nė pačių ir nė 
vaikus reikia užlaikyti. Tai 
kuriam galui jie ant to turto 
palinkę, kaip bitės ant medaus ? 
Juk vienas žmogus, be pačios 
ir vaikų su $100 per mėnesį— 
ir dar dykai butas,— tai jau 
gali pragyventi. Ir dėlto, ro
dos, musų Rymo katalikiškose 
bažnyčiose, visokie patamayi 
mai neturėtų būti taip bran
gus, kaip; kad dabar jie kad 
yra.

. .. Dėlto, mes, lietuviai Rymo ka
talikai, turime apsižiūrėti, ii 
nesiduoti per daug, save išnau
doti. Nors pas .letuvius yra 
tas posakis, kad be žydo negali 
žmogus būti išganytas, be t mes 
turime priversti savo klebonus, 
kad galėtumėm būti, įjf be žy
do išganyti. ' ■ ' 7;7 į:t v„ į;, i 7, • 
/■.-7 7' ' į' ■ —Ratpėdis. :

B a i g i a Universal 

iratpęfgOO 
' ... -v. • į .

Šaukia narių susirinkimų sek
madienį, apžiurėtisandėlį

; Majstį17 produktų;
ąihkų .-:-7r7
Ūniversal r Grocery. , Company,
> •’ vš -f/ . A Z-i

■■,r;; v. v * f v *5“- 7 7 y >
kųip pr&neša ■ sumanymė

'• gfęšėriyfekoępėratyyę,
■. r x '' • .7 .• TV A J.’ ? • 7,

oręįanlzųviĮnaį yięį^Tpri^' pąfea|- 

autoriai. :^\7...V:?;V;77., 7, :
?7'’rf^r,7kurj; laikų • iįuyęįi varortia • 
plati propaganda tarp, biznie
rių/ ir -;tę ' ^ėzuliafaš; buvo «tas, 
kad /keli ' šimtai ją »jau pHšįdę- 
jb arLa įrisideda; 77''’.77 ’.' 

Organizatorius 7^t. Bučzinskas 
praneša, kad 7'šįJ- sekmadięiiį, 
lapkr. 24 d;, į įvyks narių susi
rinkimas, kurio proga jie ap
žiūrės ir sandėliui nuhiatomus 
rumus. Susirinkimas prasidė- 
siųs 2-trų vai. pp., adresu 51 
ir Kedzie avė.

,      ——.„.faU.-Į-i Į.-ę į?'' 

Mykolasčiplis gyve
nimo kelionę pabaigė 

gatviakarį
Ewing linijos gale rado 54 

tų lietuvį negyvą
me

Apleidęs 7 savo giminaičio 
Pranciškaus šegamugos; namus 
užvakar \ naktį, '‘ M. čipljs; 54 
mėtų įsėdo, j gatviakarį važiuo
ti namo, 13829’ Grėen Bay avė. 
; * Bet gatviakąris atvažiavo7 ir 
pravažiavo pro jo stotį, o Čip- 
lis ?yis tebesėdėjo ’ ir tebevažia
vo toliau. Tik kai gaįviakąris 
privažiavo Ewing avenue galą 
ir sustojo, tai konduktoriai pa
stebėjo, kad jų keleivis buvo 
negyvas, čiplis mii*ė širdies 11- 
ga- . ' 7'.„-|

Jo kujįas buvo pergabentas 
V giminaičio šegamugos namus,

Šiuos Naujienų Radio Programas galima S419 South Union .avenue. iš 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos. kur veltoms paskutinę kelionę 

pradėjo. Iš ten šeštadieni rytą 
Ateinanti šeštadieni girdėsite CHICAGOS įvyks , laidotuves. Kūnas bus 

LIETUVIŲ VYRŲ.1 CHORĄ IR MUSŲ mylimų]pakastas šv.; Kazimiero kapi- 
dainininkę ponią NORĄ GUGIENĘ,

f;

nėse

NAUJIENOJ (^Męągo, fll.
Velioniu buvo7Berlyne, pasak kalbėtojo, re-1 kęstį. Kalbant apie automobilių 

tuvių Pįliečių paĮįįnipkti Kliu-' guįiasiai eina 100 slaptai spau- Insurance primename, kad au- 
7 . , * Isdinamų laikraščių, kurie bu- tomobilių License 1936, metui

na išplatinami tūkstančiuose; galite jau dabar gauti. License 
1936 metui yra pigesnės. Vie
toje $8 bus tik $6.50, vietoje 
$12 bus tik $10.50. License ap
likacijas gausite musų; ofise. 

I

N. C, Krukonis, A. Olszewski

bo narys, 7'/ $
■' j., 7.7 . :1v'rtf

f fe lietuviu 'ikalha f į. ekzempn°rių “Nacil>”
UZl llVlUVių nųipd. V1- . njeku budu negali šitos slaptos

IrlnliAitao novo ' sPaudos išnaikįnti. Kitas įro-cero klebonas para 
pijonus keikia

Bet, sako, keikimais ir gųsdi 
nimais teisybės nepaslėpsi

CICERO.-- šeštadienį, lapkr. 
16 d., /‘Naujienose” tilpo strai 
psnis apię Cicėro Lietuvių Pa
rapijų, po kųiripo pasirašė, 
“Cicero Trys Pųrųpijonai”.

Dėl rašinio*,j ' kitas cicerietįs, 
pasirašąs “Pats Vienas”, sako;

^Laikykitės įręliaį, jūsų ap
rašymai ■ Naųjipnęse’ apie > se
nus • ir< mauj ^įvykius»lietuvy
bės Pažiba.
Aš, kaip senis, i ir, bėda, mažai 
temoku rašyti, tas skriaudas 
negalėčiau taip j tiksliai' atpasa
koti. j į

“Nieko nebėkite, rašykite 
dažniau, o neatsi
sakys jūsų raštų talpinti. Kas 
butų, jeigu mes neturėtume 
‘Naujienų*? >Butų - tikra vergi
ja laisvoj šalyj t <

Klebonus keikiu v
“O kaip j unįs patinka pra

eitos nedėlios pamokslas, kurį 
pasakė musų klęfyĮnąs? Tai da
vė velnių su? diliausiu prakei
kimu bedieviams ir ‘Naujie
noms’;, Ar ne k$^a. Juk ne 
jus/ nei aš neesame bedievais, 
o. tik tiesą kąlbąme apie . savo 
numylėtų lietuvių kalbą, už tai 
miis prakeikia,. Tas tik parę- 
įtoįkad pagal kjębęną, taip ttf: 
rL/būti, kaip aš noriu, o jeigu 
kas manęs nepųklausys ir prie
šinsis, tai tą, ^pyąkeiksįn,. Tai 
dar baudžiavos laikų dvasia. 
Bet jokie smarkuęliai kleboną’ 
grąsihimais ir. ^ikįmųįs nepa
jėgs paslėjpti teisybės.”

\ 7•• i/.T^ąt(!yienas”.
.'7 7 ■’7\ ■ ~ "’ a , 7

Kova prieš hitleriz-

dymas stiprėjančio pasiprieši
nimo hltlerizmui tai , 
ninku nusistatymas prieš val
džių, šiemet Vokietijoje įvyko 
darbininkų tarybų rinkimai 
dirbtuvėse. Nors visus kandi
datus . buyo paskyręs hitleriš
kas “Darbo Frontas” 
kia priešinga agitacija buvo 
uždrausta, bet, to neveizint, ' 
darbininkai braukė iš baliotų 
“pačius” ir dėjo į jų vietų opo
zicijos žmonių vardus. Kada 
balsai buvo suskaityti, tai pa
sirodė, kad “nacių” priešai tuo-, 
se rinkimuose gavo 65% visų 
balsų.

. Abu kalbėtojai vartoja pu
sėtinai gerų anglų kalbų, ir 
publika išreiškė jiems savo pri
tarimų karštais aplodismentais.'

darbi-

Palindo po važiuojančiu 
automobiliu; sunkiai 

sužeista
Prie Western avenue ir Jack- 

son bulvaro 25 metų lietuve 
Vera Teškąs, 2204 tS. Kedvale 
avenue, palindo po 'važiuojančiu 
automobiliu. Ji buvo labai sun
kiai sužeista ir S t. Mary of 
Nazareth ligoninėj, kur ji gu
li, neturima vilties, kad pa
sveiks. ■

Automobilio šoferis, Hyman 
Becker, 32, 1050 N. Kedzie av., 
nebuvo areštuotas.

K a i p Apsisaugoti 
Nuo Nuostolių Auto
mobiliu nelaimėse

Ketvirtadienis, lapkį. 21, ’35

CLASSIFIEDADSU
i

Jjžvakąr įdomių., ži-;
lĮi^ ųpįe7-Vokietijų papasakojo 
Čhiča^ęje buv. ^veįijos 
jęro,; socialdemokrato Brantiu- 
go duktę: Sęnj a, jir emigrantas 
įš^V^je^ijoSr ,A<|; TKatz. J uodų 
kąlbėjo- didelėje Morrison hoie- 
lio Camėo salėje kokiems sep- 
tyiiiems ar astuoniems šimtams 
žmonių.... J.'..7..
’ Sonja Branting lankėsi pe
reitų vasarų Vokietijoje, kaipo 
delegatas tarptautiniame kri- 
minologų kongrese. Ji yra ad
vokatas. Tenai ji turėję progos 
pastebėti; kaių Hitlerio dikta
tūra slopina nuęmonių ir žo
džio laisvę. Į Jęęųgre^ų “nacių” 
valdžia suvarė didelį skaičių 
vokiečių juristų ir kongreso 
estrada buvo panaudota hitle- 
rizmo garbinimui. Delegatai iš 
kitų šalių negavo balso, kada 
jie ; norėjo kritikuoti “nacių” 
kalbėtojus. . 7 r t

Švedijos juristė įspėjo Ame- 
rikų \ nesiųsti jį savo sportininkų 
ateinančiais? j metais į pasaulio 
Sporto Olimpijadųt > kuriai vie
ta yra paskirtų- •Berlyne. Nes 
Hitleris tų pasaulių sportininkų 
suvažiavimų irgi išnaudos sa
vo tikslams. Kalbėtoja nurodė, 
kad “nacių“ valdžia Vokietijo- 
je yra uždariusi visas nepri- 
gulmingas sporto sąjungas — 
žydųį katalikų, darbininkų uni- 
jų-ir t;7t.

Antras kalbėtojas , Adolph 
Katz, kuris yrą« išleidęs “rudą
ją knygų apię - iiĄcių terorą”, 
pasakojo, kaip barbariškai Hit
leris peršetioja“ įir slopina vi
sokią opozicijų. Kųlbętojas nu
piešė keletą 4 jp^Vyzdžiy, kaip 

wr': 
tyų -žmonės kalėjimuose kon- 
Čentracijos stovyklose- Bet įi-' 
sųi/ tvirtina^ kad Vokietijoje 

• jau reiškiasi stiprus ir nuolą<

Nėra dienos, kad Chicagoje 
neatsitiktų automobilių nelai
mė. Matote iš laikraščių, kad 
Šįmet, nuo naujų metų iki lap
kričio 15, automobiliai sužeidė 
5285 Žmonės,nWŽ'*iilmušė ir 
tiek mašinų sugriovė. Skaitant 
tik po $100.00 už kiekvieną su
žeistą ir užmuštą žmogų, pasi
daro nuostolių suma $594,700, 
o buvo atsitikimų, kur viena 
tokia nelaimė kaštavo keletu 
tūkstančių dolerių ; tai tie visi 
nuostoliaf galėjo atseiti gal ke: 
lis miįijbnus dolerių ir nelai
mių kaltininkai turėjo tuos 
nuostolius apmokėti. Kurie tu
rėjo savoV 
ruotus, tai

automobilius inšiu- 
už juos insurance 

kompanijos nuostolius apmokė
ję, o kurie insurance neturėjo, 
tai nuostolius turėjo patys ap
mokėti, o kurie apmokėjimui 
pinigų neturėjo, tai gavo 
“judgementus” ant savo namų 
ir algų, kiti net j kalėjimus pa
teko už nemokėjimą ir neatsar
gų važiavimų.

Kad apsisaugoti nuo tokių 
nuostolių yra geriausia paimti 
“Liability & Property Damage 
Insurance”, tada, nelaimei atsi
tikus, Insurance Kompanija 
nuostolius apmokės. Nors “Lia- 
bility & Property Damage In
surance” kaštuoja nuo $33.75 
iki $55.00 per metus, bet ji 
apsaugos jus nuo kelių tūks
tančių dolerių sumos padarytų 
nuostolių. Yra lengviau užsi
mokėti $40 ar $50 už insur
ance, negu keli tūkstančiai do
lerių mokėti nuostolių nelaimai 
atsitikus.

Mes inšiuruojame automobi- 
liųS| geriausiose insurance kom
panijose, kurios turi didžiau
sius kapitalus ir nelaimei atsi
tikus . pilnai padengia visus 
nuostolius. Pas mus galite gau
ti: “Fire & Theft, Liability & 
Property Damage ir
Insurance” kompanijų nustaty
tomis kainomis. Mes taipgi in
šiuruojame ir namus,fumičius, 
drabužius nuo ugnies ir štorų 
languę nuo išdaužymo. Suvirš 
40 metų kaip mes užsiimame 
insurance bizniu, žmones, kurie 
turėjo musų insurance, > nelai- 

tos vis augęs 7i»sip(iešinimas mei atsitikus, visuomet gavo iš 
įHitlerio diktaturaj, musę kompanijjj pilnę užmo-

Collision

ir viso-

3251 S. Halsted Street 
Tel^Vlctory 1233

Ar Jums
Kada Nors

Įdomu
Patirti

I

Vaistai, KuriuosAr
Vartojate “Skaus

mams” Yra 
SAUGUS?

Paklauskit Savo Gydytojaus 
ir Patirsit.

.  . ....... ' — 
YPATA, kurios reikia klausti ar 

preparatai, kuriuos jus ir jūsų 
Šeima vartoja nuo galvos skaudėji
mo yra SAUGUS reguliariam var
tojimui, yra jūsų šeimos gydytojas. 
Paklauskit jo • ypatingai apie Genu
ine BAYER ASPIRIN.
-Jisai jums pasakys, jog 

kai buvo išrastas Bayer 
didelė didžiuma “skausmui” __
preparatų gydytojų buvo skaitomi 
ne geri skilviui ir dėl širdies. Kas 
yra labai svarbu žinoti, jei ieškote 
ūmios ir SAUGIOS pagelbos.

Mokslininkai priskaito Bayer As
pirin prie Greičiausia iki šiol išras
tu Metodu kaipo pagelba nuo gal
vos skaudėjimo, reumatiškų skaus
mų, neuritis ir neuralgijos. Ir mili
jonų žmonių patyrimas irodė, kad 
yra saugios kiekvienam žmogui var
toti reguliariai. Neužmirškite apie 
tai, jeigu rfbrite save apsaugoti.

Jus galite g&uti tikrų Bayer Aspi
rin bile kokioj vaistinėj—pirkdami 
minėkit pilnu vardu BAYER ASPI
RIN. Neužmirškite tai ir žiūrėkite, 
kad gautumėte ta, ka reikalaujjate.

Bayer Aspirin

prieš tai 
Aspirin, 
malšinti

... ............ ..... .......................... .............
ATIDARAU DELICATESSEN BIZNĮ 

3525 S. Halsted St.
Turėsiu visokiu namu darbo skanu
mynu. Kilbasu, Vėdarų, Sūrių, La- 
šiniečių, Lietuviškų Pyragu ir Duo
nos; taipgi laikysiu visokių Žųvių, 
Šviežių, Rūkytų ir Marinuotų. Ge
riausių Silkių ir visokių prieskonių— 
KonSefvų.

BANYS RUTKAUSKAS.

f 11111   ■■■■«»■ MII     N  
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, A
NIEKO NEĮMOKĖT — 12 iki 18 

mėnesių išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas. apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios. viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy
kai.

2511 Milwaukee Avė. B§1. 4845

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS! I! 
1935 Būickai 
1934 Fordai — 1934 Bričkai — 
1933 Dodge’ 
1933 Bričkai 
$350 karai dabar 
$250 karai dabar 
150 visokios mados ir modelių karų. 
Gerai bėganti karai taip pigiai

kaip .....     $25
FINANSAVIMO ATSTOVAS 

ANT VIETOS.
1601—1637 N. Ashland Avė.

1934 Olsmobiliai
1934 Chevroletai —

1933 Auburnai.
$200
$125

Business Service 
Biznio Patarnavimas

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite iąus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbų.

3216 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4965.

>»

. UNIVEHSAL STORĄGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distauce

o4Uo S. Halsted Street
Phous Yards 8408

....... 1....... -T!.1", 11 ..................................... ................ .

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauhinkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vaL ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais ano 
10 ryto iki plet

LANDLORDS BUREAU ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

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

COAL •'

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

‘ $5.75
...... 6;00 

4.75
Nemažiau

Mine Run .....
Lump, Ęgg ar Nut ....
Screenings .................

Tiesiog iš Kasyklų 
kaip 2 Tonus. - 
Pašaukit diepos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882.

Furniture & Fixiores 
Rakahdai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Štorų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

Educational

IŠSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTfiS 

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

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St, Central 6393

Misceflaiieous for Sale*r 
, įvairus Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
_ Už STORĄGE IR PATAISYMĄ 

$18 
.... $24 
... $38 

$24 
... $32 
... $26 
.... $44 

..........  . $150 
Ir daug kitų.

.. $3 iki $18

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

Rudas caracul ........... ........
Jap mink ...... . .................. .....
Natūrai maskrat ..... ...............
Leopard kates 
American broadtail 
Northern seal —..
Tikra eastern ‘mink ...—.....

Ir daug kitų.
Jackettes ...*............................ .
46 kailiukų scarfs nuo ...

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO..

166 N. Michifran Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

’ SPĖCIALIS IŠPARDAVIMAS . 
Beno ir strunų instrumentų 

$350 Alto Sax 1935 m. modelis $75.00 
$18 Comet už ......................... $8.50
$25 Albert Clamet .............. $10.50
$18 Smuikas, kęsas ir smičiolas $6.50 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St.. arti Sanyamon.

M—■——■—.III.....................

Radios
Su Naujuoju Bosch Radio 

GIRDĖSIT EUROPĄ ■’ ’ ’ 
1 metus išmokėti — priimsim ’ 

mainus
RADIO ENGENEER. SERVICE CO. 

Įsteigta 1922 
Garantuotas ekspertų patarnavimas 
Didelis pasirinkimas {vairių mode

lių ir pad
5140 S. Kedzie avė

mo.
[emlock 2929

Personai
Asmenį} Ieško

Gr

1

i

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliavinių. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street
Tel. Boulevard 0250

IEŠĘAU apsivedimui merginos ar 
našlės, tarp 30—-45 metų amžiaus. 
Geistina, kad turėtų pinigų * ar ki
tokį turtą. Gali turėti viena ar 
du vaikus . Turiu turto ir gera dar
bą. Platesnes žinias gausite laišku. 
Rašykite.

S. D.
1739 So. Halsted St.

Box 356

G
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Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia 

REIKALINGI du agentai išnešioti 
garsinimus, darbas vakarais, apie 2 
valandas i diena dirbti už comisio- 
na. Atsišaukite po pietų.

• 4185 S. Campbell Avė., 2 lubos
1 i.............................  ir—; . 111—■ ■ ■ ■ -.....................

REIKALINGAS virėjas vyras ar
ba moteris i valgykla arba tavern 
bizni. Pragyvenimas ant vietos.

3740 S. Halsted St

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninkus i Tavern, biznis išdirbtas 
per daug metų, geriausias kampas 
Roselande. Kur didžiumas darbinin
ku eina iš Pulman dirbtuvių. Parsi
duoda pigiai, nepraleskite geros 
progos. I

10758 So, Edbrooke Avė.
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daryti.su



