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Fitst Thahksgiving dinner

Dėkingumo Diena, ši šventė rado pradžią dar tais laikais, kuo*

Senis nužudė tėvą dėl pamotėskairiesiems

Italai

Kapoja galvas
PIE

Nušovė mergaitę

venimoORH

Šelassie, arba
Gal būt praneši

IMPERFECT IN ORIGINAL

kairiųjų pu- 
pradėjo jiems

Amerika gal pralais- 
vins prekybą su ka
riaujančioms šalims

Liberalai 1 a i m ė j o 
Quebec rinkimuose

) lėki;
1 te£

Protestuoja prieš 
Amerikos suvaržymą 
prekybos su Italija

Tuoj aute liko pašaukta 50 po- 
licistų, bet jie neturėjo ką veik
ti, nes streikas yra visai ramus 
ir nebuvo mažiausių sumišimų.

Naujienų
Administracija

Tik opozicija neranda žmogaus, 
kurį ji galėtų pastatyti Lavai 
vieton

Italai atsiprašė 
amerikiečių

RYMAS, lapkr. 26 
du sykiu atsiprašė dviejų ame
rikiečių daktarų ir jų žmonų, 
kuriuos studentai buvo užpuolę 
Padua ir nuplėšė nuo jų auto
mobilio Amerikos vėliavą. Bet 
dėl vėliavos nuplėšimo vistiek 
gal susilauks Amerikos protes-

TeČiaus 
slaptomis 
sukilėliu

tas apgulos stovis: 
daug užmušta

Kąmunistai sukilėliai prie Per- 
nambuco likę nugalėti ir pasb 
traukę. Bandaka
valerijos sulĮlHMK

utomiM 
uštųjį 
riršiją^

Pasimirė nuversta 
sis ir įkalintasis Et 

hiopijos karalius

Tečiaus valstybės sekretorius 
Hull atsakęs, kad Amerika 
neleisianti didėti karo reikme- 
hų eksportui, nes ji nenori 
įsivelti į karą

JI NE TIKTAI
JO JC* A

Rytoj yra Thanksgiving Day
met Amerikoje gyveno pirmosios kartos pilgrimų, atvykusių iš Europos’ ieškoti geresnės laimės. 
Po gero. derliaus naujieji baltveidžiai atėjūnai į raudonveidžių indėnų kontinentą, paskirdavo 
vieną dieną parodymui savo dėkingumo Dievui. Nuo to laiko paprotys švęsti Thanksgiving Day

FRESNO, Gal., lapkr. 26. — 
Nežinomas puolikas per langą 
mirtinai peršovė advokato duk
terį Mary Stammer, 14 m., ir ją 
mirtinai sužeidė. Paskui jis įsi
laužė į namus ir nuvilko ją j 
miegamąjį kambarį, kur ją iš
rėdė. Tečiaus tuo laiku sugry- 
žo namo mergaitės motina ir 
puolikas pabėgo.

6:53, leidžiasi

Sustreikavo 1,500 ] 
šelpų darbų dar 

bininkų

RIO DE JAN 
Susektas suoks 
munistinį su] 
kavalerijos pul 
nėję, 
šalyje paskelbti 

Iš Pernambuį 
niomis, po 24 vi 
kileliai liko a 
traukė linkui So 
apie 60 užmušt

Italija Protestuoja 
Amerikai

Darbiečiai išsirinko 
naujų vadą par- 

liamente

ADDIS ABABA, lapkr. 26.— 
šiandie paskelbta, kad pasimi
rė buvęs Ethiopijos karalius 
Lij Yassu. ;

Jis buvo nuverstas 1916 m. 
ir nuo to laiko gyveno įkalin
tas neprieinamoj kalnų tvirto
vėj .Gara Muleta, kur jis gyve
no pertekliuje ir tūrėjo daug 
tarną, bet visą laiką auksiniu 
retežiu buvo prirakintas prie

TRENTON, N. C., lapkr. 26. 
—Herbert ‘Stanley, 55 m. ta
bako plantatorius, prisipažino 
nužudęs savo 81 m. tėvą. Esą 
jį prikalbinusi prie žmogžudys^ 
tės jo pamotė, su kuria jis ke
tinęs apsivesti.

Valdžia 
siunčia visus ga 
ir lėktuvus.

Nugalėjus s 
Pernambuco, tik 
tuvai bus pasiųi 
iš oro pulti sul

Amerikai nėra prasmės varžyti 
savo prekybą, kuomet pirk
liauja kitos valstybės

TIPTON, Ind., lapkr. 26. - 
George Evans, 44 m., iš Cice
ro, tėvas 6 vaikų, liko nutęs
tas nuo 2 iki 14 metų kalėji- 
man už suklaštayimą $12 čekio.

Hič-haikeris galbūt 
bus nužudęs viso 

9 žmones
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pį, dabar BCTlynyį|įįiSH| 
stovas atvirai s^S^yiąi 
kiama areštavimoiWxlhj 
likų bažnyčios viršininkų

Tai butų didesnis smūgis Vo
kietijos katalikams, negu nacių 
bylos prieš katalikų vienuolius 
už šmugeliavimą pinigų.

kad nu- 
demokratinę

ADDIS ABABA, lapkr. 26.— 
Ethiopijos valdžia oficialiai pa
skelbė :

“Italai evakavo Gorrahei h 
Gerligobui. Ethiopijos armija 
daro prisiruošimus tuos mies
tus išnaujo užimti.”

Pranešimas nieko nesako, ar 
buvo mūšių už tuos du mies-

Melrosparkiečiai 
džiaugiasi “N.” 

programais
NEW YORK, lapkr. 26. — 

Bruno Hauptmann investigato 
rius užtikęs,- kad Bostono apie* 
linkę je ir Ldąbar yra, ’ skleidžia
mi Lindbergho' išpirkimo pini
gai ir taipjau teą radęs ir ki
tokių labai svambių įrodymų, 
būtent medžiu, iš kurių galėjo 
būti padarytos' kopėčios, taip
jau laišką* apie; Lįndbergho km 
dikj, rašytą tą pačią ranka, ku
ria buvo rašyti reikalaujantys 
išpirkimo laiškai. Bet visą tai 
nuginčija federaliniai agentai.

PARYžIHSįi lapkr. .26. —Is
panijos 'monaręhistų rateliuose 
gautomis!'žiniomis, buvęs Ispa
nijos karalius Alfonsas, delei 
susidariusios nepalankios padė
ties dėl karo su Ethiopija, ruo
šiasi apleisti Rymą ir apsigy
venti Paryžiuje.

BUENOS AIRES, lapkr. 25. 
—Naujosios Zelandijos lakūnė 
p-lė Jean Batten ,susitaisiusi 
savo lėktuvą, atskrido į čia 
iš Rio de Janeiro. Kelionė tru
ko virš 12 vai. Ji buvo čia iš
kilmingai pasitikta.

Abu miestai randasi strategi
nėse vietose Ogaden provinci
joj, pietinėj Ethiopijoj irjbūvo 
italų užimti kelios savaitės at
gal. Tada italai skelbė^ kad 
tų miestų užėmimas yra didelė 
italų pergalė.

CHICAGO.—Vakar sustreika
vo l;500 pašelpų darbų darbi
ninkų, kurie' dirbo prie ištaisys 
mo Riis parko, prie Fullerton 
ir Narragansett Avė. Sustrei
kavo todėl, kad jie jau kurį 
laiką negauna algų. Buvo pri
žadėta algas išmokėti užvakar, 
bet ir vakar jie negavo užsi
likusių algų, tad ir metė dar-

Neišeis ir Nau 
jienų 
bus visa diena 
uždaryta.

Domininkas Abelkis, 23 South 
19th avenue, Melrose Park, at
silankęs vakar “Naujienose” 
pareiškė didelį pasitenkinimą 
“Naujienų” rytiniais radio pro
gramais iš stoties W.C.B.D. 
Jis sako, kad ir kiti lietuviai 
Melrose Parke pamėgo tuos 
programus ir jų nuolat klauso 
si. D. Abelkis užsiima laiknu 
džių taisymu , 7.

sosti- 
visoje 
stovį, 

nis ži 
išio su

pasi* 
ikdami 
belais*

RYTOJ— 
Dėkos Dienoj 
NAUJIENOS

^SHINGTON, lapkrV 26.- 
Val^žia svarsto pralaisvinimą 
prekybos su kariaujančiomis 
šalimis ir leidimą Amerikos 
aliejaus kompanijoms pardavi
nėti aliejų Italijai. ? Taipjau 
galbus leista pardavinėti ir ku
tas karo medžiagas, / išėmus 
ginklus ir amuniciją, kurie yra 
uždrausti pardavinėti kongreso 
priimto neutraliteto akto.

Prie pralaisvinimo prekybos 
su kariaujančiomis šalimis ver
čia tai, kad pati tautų sąjunga 
atidėjo neaprybotam laikui alie
jaus ir kitų karo medžiagų 
sankcijas Italijai. Kadangi ki
tos valstybės ir toliau parda
vinės tas medžiagas Italijai, (tai 
nęrą prasmės ir Amerikai tą 
prekybą varžyti.

Franci j a pergyvena taip aud
ringas dienas, kad Lavai netu
rėjo laiko apsvarstyti sutęiki- 
mą 1,000,000,000 frankų ($65,- 
000,000 paskolos Rusijai. O tuo 
tarpu yra žinoma, kad Vokie
tija siūlo Rusijai kreditų nema
žiau kaip už $400,000,000.

Kuomet Vokietija negalį nu
pirkti savo ' gyventojams nė 
sviesto, tai nėra aišku, iš kur 
ji paims tuos pinigus milžiniš
kiems kreditams Rusijai, Mį.a- 
tyt, kad Vokietija vis dar ti
kisi gauti didelių kreditų Ang* 
Ii joje ir Amerikoje ir paskui 
tuos kreditus su dideliu pelnu 
perduoti Rusijai ir Lenkijai, 
~ Fašistai^riimojašukiUinų^

BERLYNAS, lapkr. 26. — 
Galva liko nukirsta Albert 
Spiess, 39 m., kuris .buvo pa
smerktas mirčiai už išdavimą 
militarinių paslapčių.

linkės
■eivius

~ OKLAHOMA CITY, Okla., 
lapkr. 26.—Hič-haikeris Ches- 
ter Comer, 25 m., klajpjantis 
aliejaus laukų darbininkas, ku
ris prisipažino nužudęs tįris 
žmones, kurie jį pavėžino, kaip 
nužiūrima, veikiausia bus nu
žudęs viso devynių^ žmones, 
kurių pasigendama.

Tarp prapuolusių žmonių yra 
abi buvusios Comer žmonos^ 
taipjau keturi turistai iš liti-1 
nois, kurie prapuolė New Mexi- 
co valstijoj. Kad tai'jis bus 
juos visus nužudęs, galima spė
ti iš pas Comer rastų daiktų.

Pats Comer liko sunkiai su
žeistas susirėmime su - policija 
ir prarado sąmonę po prisipa
žinimo .prie trijų žmogžudys
čių, taip kad tolimesnis jo ka
mantinėjimas pasidarė negali
mas. v

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

Apsiniaukę, galbūt lietaus 
mažą permaina temperatūroje.

Vąkar temperatūra 12 vai 
dieną Chicągoje buvo 410.

Saulė teka 
4:22.

Naciai ru< 
imti kata 

nyčios

WASHINGTON, lapkr. 26.— 
Italijos ambasadorius Augusto 
Rdsso apsilankė pas valstybės 
sekretorių Hull ir žodžiu jam 
perdavė Mussolini protestą prieš 
Amerikos varžymą aliejaus ir 
kitų karo medžiagų eksporto į 
Italiją, kas, trukdo Italijos ka
rui Afrikoje.

Mussoliųi pasisekus prikal
binti Lava] nesidėti prie alie
jaus sankcijų Italijai, jis pasi
darė drąsesnis ir jau pradėjo 
užkabinėti Ameriką, kam ji su
varžė aliejaus eksportą kariau
jančioms šalims.

Kas įvyko ambasadoriaus ir 
Hull konferencijoje nė vienas 
jų nesako, tečiaus , iš pašalinių 
šaltinių patirta, kad valstybės 
sekretotrius Hull atsakęs Ita
lijos ambasadorįjjį^ jo£ Ameri
ka vistiek neleisSiu\ nenorma
laus padidėjimo karo reikme
nų prekybos su kariaujančio
mis šalimis.

Tai daroma prisilaikant visiš
ko neutraliteto ir kad ir pačios 
Ju*ngt. Valstijos kartais neįsi
veltų į karą.

Laikydamosi tos politikos, šios 
šalies valdžia veiks visai nepri
klausomai nuo kitų valstybių.
Atsisako gabenti karo reikme

nis Italijai

IŠ ITALŲ ARMIJOS 
TINRJ ETHIOPIJOJ, lapkr. 26. 
—Italų štabas skelbia, kad et- 
hiopų kolumna, kuri patylomis 
ėjo naktimis, kad netikėtai už
pulti italų pozicijas pietinėj 
Ethiopijoj, pati buvo netikėtai 
užklupta italų ir skaudžiai su
mušta,

Ethiopai eidavo naktimis, o 
dienomis slapstydavosi krū
muose. Tečiąus italų lėktuvai 
visą laiką juos sekė ir pranę-. 
šinėjo štabui apie jų poziciją.

Auštant jie buvo užklupti ‘ne
toli Kenya anglų kolonijos ir 
Italijos Samoli sienos. Puolime 
gelbėjo ir lėktuvai, kurie mė
tė bombas ir šaudė iŠ kulko
svaidžių. Beveik visi ethiopai 
likę išnaikinti, nes ir išlikusie
ji ir bėgantieji buvo pakartoti
nai puolami apšaudomi lakūnų.

(Oficialis Rymo pranešimas 
sako, kad mūšyje pietinėje Et
hiopijoj e 100 ethiopų liko už
mušta, jų tarpe du žymus gu
bernatoriai 
mę ir kalbama apie šį mūšį)

MONTREAL, Que., lapkr. 26. 
—Liberalai, kurie ir ikišiof val
dė šią provinciją^ ; laimėjo rin
kimus ' nepaprastai maža balsų 
didžimą. Jie' turės 46 atstovus 
legislaturoje, o opozicija turės 
43. Iš vieno distrikto dar nė
ra gauta žinių.

Greatest Lithuaman Daily in A

PHE0NIX, Ariz., lapkr. 25. 
Lilljaų F. Hartnett, per ilgūs 

______ _____t_ f z metus buvusi, Buffalo, N. if., 
padaryti jį savo Vasalu, jei bu-j policistu ir. už ilgą tarnybą ga
lų pasisekę sumušti dabartinį j vųsi pensiją, liko nuteista nuo 
karalių Haile

PARYŽIUS, lapkr. 26.— At
stovų butas susirenka šį ketvir
tadienį. Didžiuma buto yra 
griežtąi nusistačiusi prieš Lavai 
dėl, užsienio, vidaus ir finansų 
politikos ir yra 
nuversti.

Bet Francijos padėtis yra taip 
kebli, kad negalima rasti tvirtą 
žmogų, kuris sutiktų sudaryti 
nautją kabinetą.
Vokietija siūlanti didelių kre

ditų Rusijai

tarno.
■ * ' 1

Miręs buvęs karalius buvo 39 
m. amžiaus. Sirgo jis per tris 
metus nuo perdaug palaido gy- 

Jį gydė svetimų šalių 
gydytojai, bet neįstengė pagy
dyti. Gyveno gi jis izoliuotas 
nuo viso pasaulio.

. .. ■ . '■ • . .

Kartu su juo mirė įr italų

NEW ORLEANS, La., lapkr. 
26__ Bros-Ripley Steamship
Co. ir Tampa Interocean Steam
ship Co. pranešė eksportuoto
jams, kad Šių kompanijų laivai 
negabens aliejaus, geležies ir 
plieno, traktorių, trokų ir va
rio į Italijos uostus.

25 iki 60 metų kalėj imąn už 
bent sukurstyti prieš jį genčių nužudymą savo draugės Ąlicė 
vadų sukilimą. ... Rasp, 38 m.

Italai skelbia skau 
dziai sumusę 

ethiopus ■

Ethiopai atsiėmė du 
svarbius miestus

' ' • ‘""'•t''"■?:

' pietinė

Lavai laukia smarki Brazilijoje paskelb 
audra parliamen 

tui susirinkus
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KALĖDOS JAU 
NETOLI—
JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA.
JUOS PALINKSMINS, 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
NIEMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ ISSPAUS.

SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PASTŲ AR KAB- 
LEGRAMA. PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST„ 

CHICAGO, ILL.

' Radikalų ir socialistų lailęraš- 
čiąi rašo ,kad fašistai atvirai 
griimoja sukilimu, jei bųtų su
daryta kairesnė valdžia. Jie grū
moja maršuot į Paryžių, jei La
vai valdžia liktų nuversta ir su
kelti naujas riaušes, 
versti Franci j oje 
valdžią.

Lavai gerinasi
Prisibijodamas 

vertimo, Lavai 
gerintis ir buk 'prižadėjęs už
daryti fašistines organizacijas, 
ypač “Liepsnojantį Kryžių.”

Kabinetas nutaręs šauktis į 
atstovų “patriotizmą” ir prašy» 
ti tuojau^ svarstyti Lavai fi
nansinius dekretus. Tai reiš
kia, kad Lavai tuo jaus prašys 
pasitikėjimo balsavimo dėl jo fi
nansinės politikos,-nes dėl dą- 
bartinio netikrumu auksas spar
čiai plaukia iš Francijos.

LONDONAS, lapk. 26. —An
glijos Darbo partija išrinko 
Clement Richard Atlėe savo va
du atstovų bute.

Šiandie įvyko pirmas susirin
kimas atstovų buto. Jame kapt. 
A. Fitzroy tapo išrinktas pir
mininku.

Bet parįiamentas formaliai ir 
didelėmis. iškilmėmis atsidarys 
tik gruodžio 3 d. Tada posėįdyj.e 
dalyvas karalius, bus prisaikin- 
ti parliamento nariai ir fprma- 
liai patvirtintas šiandie išrink
tas prezidiumas.

Kaip pereitame atstovų bute, 
taip ir šiame didelę didžiumą 
vietų turi konservatoriai.

■ ,,jį '• "! 't
« 4.įį.ti „ ........  ,■■■
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Iš merginos norėjo pa

Ofiso TeL Boulevard 5913

ieredos ir

3407

Mrs. Anelia K. Jarus?

AKIU SPECIALISTAI
■ J,! ' . ...Direktoriai

jau buvo pradėję

gelis narių savo organizacijos

Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

bud u miestas ža~ 
socialėmis ligo-

- itin 

fVTOVZ

me- 
pas

Lietuviškos 
Degtini#

laiku gyveno tame 
dabar, matyti, jau

toš Vft.
prade

nacijos. — Liana 
Darželis. — Šuo 
Rinkimų išlaidos 
daryti vyrą.

Gyv. vieta: 6733 Grandon Avė, 
:naj^ų Tel

756 West 35tii SL 
‘ don of 85th .and Halsted Sts. 

Ofiso valandos muo 1-8buo6:804;8ū 
, Nedaliomis Dagai sutarti

ias. M!Wpat£I

kad nauja šluota
Tai visai teisin-

tikras, "jog ir švarią agitaciją 
varant nariai sugebės tinkamus 
it Sumanius žmones pravesti j 
Pildomąją Tarybą.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

vietoje
, — suteikti darbų kiek 

didesniam

žinoma, jokiu budu negalima 
tikėtis, kad tos nuomonės bu* 
tų vienodos. Pagaliau juk ne
galima reikalauti, kad visi vie* 
nodai galvotų. Kiekvienas n^- 
rys turi .teisę galvoti taip, kaip 
jam patinka. Tatai juk nusako 
ir organizacijos- konstitucija.

Visa tai tvankoje. Blogiai!*

1481-1434—Tel. Central:4411*3

carais nuo 6 iki 8:80. 
aulevard 1810.
ts ir Sekmadieniais— 
ral sutarties.

sakant, valstijos iždas1 
koks kiauras maišas:’ 
daug pinigų surenka- 
jų visuomet trūksta. *

Ohio

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE
IRee. 6515 Sb. Rockvell St.
Telęphon«: Renublic 9728

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgiui* 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nėdčlioj pagal sutartiPhysical Therapy 

and Midwife 
6630 S. We»tem 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju. prie 
.gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 

'duodu massage 
electric t r e a t- 
’nent ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai,

gydymui. O kai 
tąsyk turės stoti

Dažnai sakoma, jog šuo yra 
geriausias žmogaus draugas. 
■Tai tiesa, štai šiomis dienomis 
55-toj e gatvėje įvyko gaisras. 
Kadangi buvo naktis, tai risi 
miegojo. Ir labai galima, kad 
jie butų amžinai užmigę, jeigu 
ne šuo. Šuo, pajutęs durnus, 
pradėjo namiškius draskyti ir 
prikėlė juos. Prikėlė kaip tik į 
laiką bėgti iŠ namų ir gelbėti 
®avo gyvastį.

policija tvirtino, 
esą labai daug

Bet vis buvo 
o nieko nedaroma, 

tarta pradėti ir akci- 
I Knapp, miesto dak-; 
irupino pravesti spe-

Nauja šluota gerai šluoja. -t- Kova su socialėmis 
ligomis. — Reikia pinigų bedarbiams šelpti. 
— Susivienijimo Pildomosios Tarybos aomi- 

L. K.

Nuoširdžiai taip pat prašau 
4-to Rajono organizatorių pri
siųsti man savo adresus bei 
pranešti apie tai, kas jų kuo
pų yra veikiama it kokie pla
nai yra priimti auksinio kon- 
kttrso darbui. Tos iirformaci-

Po dienos kitos visoje pla
čioje Amerikoje prasidės SLA. 
Pildomosios Tarybos nomiilaci- 
jos. /Nominacijomis yra susi
rūpinę apie penkiolika tūkstan
čių narių. Visi kalba, visi r& 
šo. Visiems rupi savo nuomd» 
nes kiek galima labiau paskelb*

Ofiso T<
Rez.

Dr. A. JL Rolfe
Rusas Gydytojas irChirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaikų f _
* chronišku Ugu.

Ofisas 6850 Stoney Island Ava.
Valandos* 2—4, 7—9 vai. vak. Nedšk

mingiems. { pariją, turi jsi- 
traukti ne tik onga n izater.iai, 
bet ir nariai

fe> Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4646 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vaL._.„_ 

vak. Nedelioj 
Ofiso Tęl.

>'■ Namu

Telefonas Yards 0994

JVIauricc
4681 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12

7 iki 8 vaL „
Rez. Tetaptame PLAZA 2400

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermalc Road (W. 22 SL) 
Ofiso, valandos: Kasdien nuo 0 iki 5.

Vakarais: Panedėlio, 
PStnyčios 6 i 

Telefonas Ganai 1175.
Namai: 6459 S. Roekwell Street 

Telefonas Republic 9600.

gerove nesirūpina, jie negalvo
ja apie tai, kad organizacijos 
vadovybę reikia pavesti tirika- 
miente žrtifflrtėtftM. Save politiką 
jie stato aukščiau visko.

Tai yra labai apgailėtinas 
reiškinys. Juoba, kad - jokiomis 
priemonėmis nesivaržoma. Agi
tacija virsta paprastų šmeižtų 
kampanija.. Kandidatei yra nie
kinami ir purvinami hė Jokios 
atodairos. Tokios rųšies kam
panija niekam gafbėsnedard/ 
— ji tik parodo nespbrenčtiiiią.

Nejaugi męs negalime nei 
vienų rinkimų bę purvinos agi-

O tai reiškia, kad 
yra reikalingi i 

dažnai jie- 
gatvėse iŠ-

CMcągo, IH.-—“Kuomet tik vidu
riai neveikia ar nomalla imu Triner’s 
Hitter Vyną, ir nuoširdžiai ręko.men- 
dpojų visiems.” —« Mrs. Susanna 
iPavhiB. fe''

Nedarykite bandymų su visokiais 
vaistais. Imkite Triner’s Bitter Vynų, 
kuris per pastaruosius 44 metus pri
vedė stAe atsakančių vaistu dėl Už
kietėjimo, gasų, praęto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panašių Ilgių. Visdsę vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

272, 304, 315 ir 373. Visos tos 
kuopois yra prašomos konkur
so reikalais kreiptas žemiau pa- 
duotu adresu. Man visuomet 
bus malonu patarnauti.

A. Lepa,
SLA. 4-to Rajono Organizato
rius, 51 Bmma Street, Bing- 
hamton, N. Y.

Daigelis
kalbėti, fka'd L. K. Darželis tu
rės sunykti nebaigtas. Tačiau 
atsitiko kitaip: šiomis dieno
mis pastebėjau, jog prie dar
želio jau daug darbo padaryta. 
Patyriau, jog darželio įrengi
mui valdžia paskyrė nemažą su
mą pinigų. Vadinasi, jeigu ne
būtų buvęs priimtas viešųjų 
darbų projektas, tai lietuviai 
nebūtų galėję sukelti itięk pi
nigų, lqek reikalinga. Girdėjau, 
jog darbui baigti valdžia pa
skyrė dvidešimt tūkstančių do
lerių. 1

Amerikos Lietuviu Daktaru 
-Nariai.,

Phone Boulevard 7942

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
'arti 47th. Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
’ Seredoj pagal sutarti.

uo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 9 
gal sutarimą, 
levard 7820 

Prospect 1930

Tel. Office Wentvrorth 6330 , 
Rez. fiyde Park 3895

Dr, Susanna Slakis
Moterų ir valku lifcu gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

Valandos 1—4 »o Dietų. 7—8 v, vak. 
išskyrus jseredomis ir subatomia.

4arl>ą. turi jsi-

-(Ju^ didesnis 
skaičius dirbs, juo geresnį re- 
zultatų šušTlauksime. l'ąa 
kiekvienos kuopos narių pa
reiga yra padėtį. ,sayp ofpgątai-i 
zatoriams. v O kas smafikidU* 
dirbs, tas ir Iditnės.■'fe -' ' i

Kitij rajonų ir kuopų ergą**.' 
nizatoriai jau yra »užsh*egis- 
travę. Jie jaU^predėjo! dirirtii; 
prieš mėnesį laiko. \Mums tad; 
reikės eu <dė«nė en^gijšlj 
dirbti, kflid galėtume juo« pa-i 
sivyti ir pralenkti Ir tai mes 
galime padarytį ^ęįgu tik tu-’ 
rėsime ganėtinai stiprios va-

Jei nebus surasta būdų pini
gams gauti, tai Ohio valstija 
atsidurs keblioje padėtyje. To
kį pareiškimą padarė guberna
torius Davey. Valstijai reikia 
trisdešimt dvieju milijonų do
lerių bedarbiams šelpti per se
kamus tryliką mėnesių. Be to, 
reikalinga aŠtuonių milijonų 
dolerių mokykloms ir kitoms 
būtinoms išlaidoms. O tuo tar
pu pinigų nėra. Nėra nei šalti
nių, iš kur jie butų galima pa
imti.

Tiesą 
yrą lyg 
nors ir 
ma, bet

Paskutinėmis žiniomis 
valstijoje bedarbių šeimų skai
čius siekia 50,000. Vidutiniškai 
imant, šeima susideda iš pen
kių narių 
ISO.OO'O žmonių 
pašalpos. Pašalpos 
negali gauti ir turi 
maldų prašyti.

Keistu dalykų pasitaiko šia
me margame pasaulyje, Štai’ 
musų mieste viėna mergina; 
buvo bandoma paversti vyru! ?

Tai nėra koks šposas, bet 
tikrų tikriausia teisybė. O da-J 
lykas buvo toks: Malvina The-; 
i-esa Zillicih, devyniolikos me-( 
tų amžiaus mergina, nuvyko j 
miesto rotušę gimimo paliudi
jimui gauti. Ten ji patyrė, jog 
esanti vyras!

Pasirodė, jog daktaras pa-’ 
daręs klaidą: į mtesto relkoj>‘ 
cįus įtraukęs ją kaipo Mėlviti' 
įįllįęh. Vadinasi, užregistravo5 

/y^ro vardti................................."į
Miesto rotušėje p-le - Žiliich! 

turėjiferi daug nesmagumų, kol; 
visą painiavą išnarpliojusi, at-1 
seit, kol įtikinusi tėkordų pri
žiūrėtojus, kad ji esanti mer
gina, o tie vyraši.

fe;.. -u Jenas Jarus. ;
P. S. Kadangi rytoj šventė 

ir “Naujienos” neišeis, tai šį 
skyrių dedame šiandien, šiaip 
“žinios iš ^levelando padan
gės”, tilps ketvirtadieniais. Re- 
guliariškai Clevelando žinias 
vesti pasižadėjo p. Jonas Ja-, 
rus. ,

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

£ Valandos nuo 9—^9
2420 West Marąuette Road

arti Western Avė. Hemlock 7828

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

m Imirood 5U7
VALANDOS!

Titai '9 iki ii valandai ryto ( 
nuo 8 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

tėsime 
lios ir 
darni konkurso 'darbą 
minusia aWktMykp!ge panty-; 
viškumų. AMmmkime, kadi 
Susivienijimas yra, tekia orga-! 
xnizacija, kurioje visokių įsi-; 
tikinimų žmonės gali išsitekti! 
Nėakejojd, kud dirbdami vie-i 
ningui, mes narių skaičių 
lime trigubai padidinti. į

Rūtų getai, kdd kuopos 
naujiems nariais gauti nutar- 
tų teikti lengvatų, — sakysi-į 
me sumažintų įstojimo moke-j 
sti. SLA. 50-ta kuopa jau taipi 
padarė: konkurso metu įsira
šiusiems nariams sumažino 
įstojimo mokestį. :

Konkurso metu lęųopos gali 
ir kitokiais budais fe pasidar
buoti. Būtent, rengti balius ir

Sakoma, 
gerai šluoja, 
gas posakis. Štai prieš kiek lai
ko mes surilaakėme naujo ma-; 
j oro, H. H. Burtono. Vos spe-i 
jo jis užimti savo vietą, kaip! 
tuoj griebėsi didelio darbo. Pir-1 
moję vietoje jis susirūpino; 
darbais, 
galima didesniam gyventojų 
skaičiui. Kreipėsi jis į įvairitfs: 
valstijos departamentus prašy- 
damas kooperavimo bei pinigų 
darbams finansuoti, šiomis die
nomis jįs buvo pas Prezidentą 
Roosęyeltą nuvažiavęs asmeniš
kai pasik&hoM ; viešųjų darbų 
reiklu.

Kiek toję srityje jam pasi
seks nuveikti, tuo tarpu yra 
sunkti pasakyti. Bet faktas yra1 
tas, jog naujasis majoras visgi’ 
stengiasi šį tą nuveikti. Buvu-į 
šieji majorai nieko nepaisė, — 
jie prie kiekvienos progos va-, 
žiuodavo atostogoms. Dažnai' 
atostogaudavo po kelis mene-: 
sius ir apie savo mieste pilie
čių vargus bei bėdas visiškai 
pamiršdavo. *

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

___Tel. Yardš 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 
, kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8

Daug kartų vietos laikraščiai 
rašė ir policija tvirtino, jog 
musų mieste 
gatvinių pierginų 
kalbama, \ 
Dabar nu 
ją. Karolį 
taras, psi 
cialų paĮvarkymą, kuris duoda 
policijai Jteisę sulaikyti paleis
tuves. <

V’rjniAusia
nos bus egzaminuojamos. Ir jei 
pasirodys, kad jos serga soria- 
lemis ligomis, tai be jokio teis
mo bus gabenamos į tam tik
ras įstaigas 
pasveiks, tai 
prieš teisėją.

Tokiu tai 
da kovoti su 
mis.

Dr. Charles Bėgai 
OFISAS

4729 So. Ashland Ate.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nUo 7 Iki. 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena,

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 _N. Dearborn St. 
Kamb _ ____
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos v« 

Tel. i 
Ketvirtadienio

Mutual Liquor C o
4707 Šo. Halsted SL 

TėL YARDS 0803

A. Montvid, M. D.
West Totvn State Bank Bldir. 

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

Tėl. Seeley 7330 '
Namu telefonas Brnnswfck 0527

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių Įtempimą, kuris, 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystė. Priren-: 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sa 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i* 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau,

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgepofto ofisas

3421 S. Halsted St. Tėl. Yards 2534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn 3984 t 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

svarbu -sutraukti kiek galima 
daigiau .publikos, o ypač jau
nimo. Pramogose organilžato- 
lįįi vadybos, nariM privalo 
4^feibta teš ref®rihas, Įtarios 
Mcfr x priimtos.
Aiškinti, kad į Susivienijimą 
dabar yra priimami žmonės, 
ųuo 2 ikį j60 metų amžiaus, 
&abjhėžti, kad pomirtinei gali
ma užsirašyti nuo 100 iki 
5,00Q dolerių, o taipgi, kad yra 
įvesta *Wdowmenf* skyrius, I 
gi į pašalpos skyrių gali pri- j 
rirašytt nuo 16 iki 50 metų 
amžiaus žrnonės. .

Prašau visų geros valios 
įmonių .pranešti man apie tas 
rietas šiaurinėje New Yorko 
Valstijos dalyje, kur gyvena di
desnis ar mažesnis skaičius 
lietuvių, bėt -dar nėr Susivieni
jimo kuopos. Aš stengsiuosi 
tas Vietes aplankyti ir, jei bus 
galima, SLA. kuopas suorga-

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seuedonrią dr nedėl. pagal sutari 
Rez. 6631 So. Crfifernia Aveiro 

Telefonas Republic 7868

Sakoma, jog laimė tik kartą; 
ateina. Ir kada ji ateina, tai 
buk pasirengęs čiupti jai už 
plaukų. O jei to nepadarysi, 
tai paskui teks gailėtis.

Kad taip tikrai yra, tatai pa
tyrė lietuvis S- S. Laimė jam 
šypsojosi per kelis metusi - bet; 
jis nemokėjo prie jos prieiti. 
Susigriebė, kada jau buvo per 
vėlu. ""Y

Dalykas toks: lietuvis S. 
turėjo namą. Valdė tą namą 
per kelis metus. Jam nei į gal
vą nebuvo atėjusi mintis, kad 
■ten gali būti dideli, turtai, O 
kada patyrė apie tuos turtus, 
tau laimė kitam nusišypsojo, 

;;’;,Trump»i kalbant,. Kėt^iž- S.
S, savą namą. pardavė syetim- 
taučiui. t Pastarasis namu nebu
vo patenkintas, tad nutarė jį 
nugriauti, o jo vietoje pastaty
ti modernišką pastatą. Kaip ta
rė, taip ir padarė. Nugriovė 
seną namą ir pradėjo kasti gi
lesnį skiepą. Bekasdamas užti
ko dėžę, kai atidarė, tai jo ir 
akys nušvito: dėžė pilna pini
gų. Sakoma, apie dešimt tūks
tančių dolerių.

Sužinojęs apie tą radinį, lie
tuvis S. S. kreipėsi į teismą. 
Girdi, pinigai turį jam priklau
syti. Tačiau teisėjas nuspren
dė, kad kieno namas, to ir pi
nigai,

Spėjama, kad pinigus skiepe 
buvo paslėpęs kažkoks įnamis, 
kuris savo 
name, bet 
yra mir^s.>

ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

ik'į’ *• < ■’< Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.Visose AJinfee 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kentucky > 
Bourbon

kuo * gaieciau nors Kartą per 
du mėnesius raportuoti Auksi
nio Kolrkurso komisijai apie 
musų rajono veiklą. Jei ku
rios kuopos dar nėra išrinku
sios Organizatorių konkursui, 
tai jos prašomos yra kuo grei 
čiausia tatai padaryti. Ir juo 
greičiai, juo geriau, — turi
me Visi dirbti savo organiza
cijos gėrovei.

SLA. kuopos, kurios įeina į
U—-  M—

patirti, kiek buvo išleista pi- J 
nigų musų miesto majorui iš
rinkti. Sk ei biamomis laikraščių 
žiniomis, H. H. Burton išleidęs

NAUJĮgNOS.Chic^o.Ba.
$67,029 rinkimii kampanijai, sidurti. sn pa 
Etebar ' jis ge&

4<ad. atsieks fesaW tik
slo, — liko išrinktas majoro 
urėdui. Tuo tarpu jo opofien- 
taš, fbtf 17 Mifleri išWė Wr 
027 ir rinkimus pralaimėjo.

Jeigu rinkimams išmetama 
tokios stambios sumos pinigų, 
tai, matyti, majbrarin)Ms kpsi- 
muka. It tai tik dviem 
tam, nes tokiam terminui 
mus majorai yra renkami.

SIAURINESNffl 
YORKO VAISTUOS 
SLA. ORGANIZATO- 

riųdemesiiji;.
I •

Gerbiami broliai' ir sesės, 
SLA. organizatoriai ir visi vei
kėjai: esate kviečiami dide
liam ir kanstrtrkityviam dar
bui. Iš Auksinio Konkurso Ko
misijos pirmininko, adv. F. J. 
Bagočiaus, netikėtai gavau 
pranešimą,, kad esu paskirtas 
šiaurinės New Yorko valstijos; 
4-tam Rajonui generaliu orga
nizatorium.

Pradėdamas tad Šias svar
bias pareigas, atsišaukiu į jus, 
pažymėto rąjono kuopų veikė
jus ir veikėjas bei organizato
rius, stoti į darbą. Bet ko
kiam darbui padaryti piripiau- 
sia reikia pasišventusių žmo-; 
nių, kurie tą darbą galėtų at
likti. Reikia pasiryžimo bei 
nusimanymo, kaip tas darbas 
vykinti, kad jis butų sėkmin-, 
gas. Darbą dirbant tenka su-;

KITATAUČIAI. . .
Dr. Herzman ,
IŠ RUSIJOS , 'ii #11 *v.2

Gerai lietuviams žinomas per 85 
'metus kaipo patyręs gydytėjaii chi- ... ( 
rurgas ir akušeris, <T

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir Vaikų pagftl nau- 
jausiu^ metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Lsibdratorijat
1034 W. 18th St„ netoli Morgan SL 

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Gerkit ir Reikalaukit

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis muo 10 iki 12 

8343 South Halsted St.
* Tel. BotilevarO 1461

• _ _ lietuviai paktaraL

Tel Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedčL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. & Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
8335 So. Halsted SL 

CHICAGO. 1LL.

ir visų

Ofisas 6850’ŠtoneyYsiand Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

•t—-——— 
t JrasiTfltibi Ooripany, dhi 

a-A*.—

xągo

EUDEKIS
ir..teVAS,-

Laidotuvių Sąlygos 
: Lengvais Išmokėjimais 

KEPublic8340 
5340 So. Kedzie Avenuc

JU'*

Nariai ^Oliicaomsi Lietuviu I
4.VC11.1CU V/lVvlUO AJlvtuvių

Uaidotitvhį Direktorių Asociacijos.
PATARNAV 
Turime Koę

IMAS DIENA IR NAKTĮ. 1 
įlyčiaa Visose Miesto .Dalyse. 1

. 7. fe^ fe J, F. KADŽIUS
| '608 ISih 'Steetft Fhone daliai 6174 |

i

L 718 Wėst 18th Š
S. M. SKUDAS x 1

breet / fePhonė Monroe 8377 J

I. J. ZOLP I
Street Phtines Boulevard 5208-8413 |

|. /fefe-X^<;X>>WDElKfS |
4695-07 S. Henhitage Avflnue Phones Yards 1741-1742 i

| 2314 West 23rd^HAWICZ ir SŪNUS 1
’lace Phones CanaJ 2515—Cicero 5927 1

42-44 East 10811, ;
^■LaChavicz |
§tį Tol. Pulhrtan 1270 arba Canal 2515

Į\ fe^fe< • fej
l 4092 Archer A’Sr. LIUEEVIČIUS

flie Phone Lafayette 3572
. fefe ■'fe fe'.fe

S. P. MAŽEIKA
I 8319 Lituanica Avenue — Phone Yards 1188
Iv ■:
I . ? ' y- ' ’fe fefe v

8307 Lituanica A
1 .<»!<.'iv.i "n,-n'. „h>iii.‘i.a’.iif.i-j.i,

A. MASALSKIS 
venue Phone Boulevard 4189 1

1-
Į 1410 South 4Dth
f, ■ ■ ■rr . ; jJ* ‘ •. .

A. PETKUS 1
Court tGicero Phone Cicero 2109
p?. ’fej . •. / ■>*'.. . 1
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Madison St644-648 W Monroe 5066.

TeL Canal 1679

Būt once I thought I heard 
The gray cuckoo calling. > 
Erring—I thought perhaps 
My mother’s a calling.

Keęping up 
with the times

Loving mothetj dear heart! 
Daughterš thou hast three, 
Why then hast thou chosen 
To send away būt me?

Fedi' 'cdnnot halt nor shall the štai n, 
O f bther crimson finyer-tips 
Upoh the uihite, infiitė soid rėpiau) 
When thve has ločked our burhjny lips

On Thanksgiving
28, starting at 5 P. M. Vytautas Be

Jeigu Jūsų kuras jau eina ’ !iįn» 1
prie pabaigos, telefonuokit 
mums šiandien.

Dark were the three long 
That on the rbad I spent. 
Štili darker were the nights 
As through the woods I went

To f ar and strangė lands 
Beyond the dištant seas, 
The blue Nieman watefs 
And verdant forest trees.

i, distinguished 
proponent of a 

world

KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bite iMir* 
bystės perdirbtą typewriter’|, garantuotą, kuris terodo kai naujas ir

the regular Wednes-

Sharp and Flats” and 
’ Column, will appear

evening, Nov.

Beeitai. At this recital a variety of 
dances will be seen: < 
Toe, Tap, Tango
Folk. The recital will be a 
trip, around the world fbr the fifty

secretary 
■tfeasurer 
Sočiai pro-

Taiso —PARDUODA— Perdirba

So be it that we shall find
Neiu faiths for ivhic'h men darė aspire, 
In ditesdhab hold būt do not bind . 
Us'Sin flrei beauty of rfesirę,

OJAS
Jatėnkinimas Garantuotas.

Telefonas Y ar d s 1829

USTERINE 
TOOTH PAŠTE

Diie to shortage of space in 
thi^ isstift 
dąyjjFeatiJ 
GĮą^Ce”, ‘ 
“Biiiitės’s1
Friday, Nov. 29th

Sutaupykite SCG 
ant visokiu —

the L. Y. S. 
1*^11', at -the

Do your Christmąs bhoplng early 
—your New Yea 
SUGGESTED:

I resolve to si' 
Splash Party Ją 
Medinah Athletic^ »€Hub, for I am 
sure it will be one of the biggęst 
events of the year.< £

The;: Worlds Fair MerinaidS, ą 
group that would niake a grovellitffe 
admirer= of Homėr’s self-pbssessed 
hero, -will be the main attraction. Ą 
Bathing Beauty ėontest and a con- 
test to determine the best malė phy- 
sique will be some of the other feą- 
tures. Races, music and dancing will 
help make. the evening one grand 
good time for all aitending. —J. G..

TYPEWRITER 
COMPANY

189 WEST MADISON STREET

Communications and cortespond- 
ence may be addressed to Vytautas 
Beliajus, 3259 $0. Halsted St., 
Chicago, III. Phone Vietotų 5259.

ŠlifllOtV| ^IŠPARDAVIMAS

The Lithuanian Youth Society 
is a sočiai group organized for 
the purpose of furthuring Lith
uanian drama, art, literatūra, 
thought and. tore arnong the 
American born Lithuanian youth.

cated man, būt a surface success is 
not the major objective of education.

Is education learning to be ūse- 
fui ? Sir Famous thinks not. The 
educated man manifestly should be

staigios oro permainos yra 
pavojingos. Apsisaugokite 
nuo jų ir dabokit savo ir sa
vo šeimynos sveikatų ir 
komfortą užpildydami ang
lim savo anglių aruodą ir 
palaikydami savo 
šiltai; lygia temperatūra 
per visų ateinančių žiemų.

In the lašt tesue'of The Modern Student, edited by the L. U. C., an 
artiele written by Algird Rulis described the existing tendencies, preju- 
dfces and discriminations among_ the elder people of our nationality. In 
view of 4his lamentable sitųation he advocates union at least arnong the 
youth. This editorial, was without a doubt, inspiring,. .. Any organization 
vvhich considers itself broad-mind and cultural shou^T ądopt (the idėją of 
solidarity- as one of their major aims. The ąuestion ąriąe^ vvBl they suc- 
ceed?

The L. U. C., during the many years of its existėnce7 either did not 
have the opportunity, or dile to its restrieted membership, did not ųiingle 
with other groups. Having a select group of mėmbers, and spending their 
time arnong themselves, they found little need to mingle with other organ- 
izations. Thus, having encountered little, if any, opposition froin other 
groups or factiohs, they do not realize the hardship involved. On the other 
hand, the L. Y. S., in its two years of active existence has f eit much un- 
reasonable prejudice and opposition from other senior and youth groups. 
Ahything the L. Y. S. undertook was coikdemned. A very disconcerting 
set-back was experienced in recent weeks due to testraining efforts from 
certain sources. Hovvevy, as the L. Y. S. is not easily discouraged or in- 
timidated, they will continue with plans. /

Now, as to the suggestion of “you and I, younger Lithuanians” igno- 
ring the elders and choosing a different path is far from being a simple 
matter. Perhaps the L. U. C. and the L. Y. S. are thė only youth organ- 
izations which are not under the domination of elders who profess to be 
overseers and leaders. So far as we know the other youth groups do not' 
darė to look upon things without the aid of old spectacles. They are trai- 
ned and egged intu this attitude by their so called brainy leaders who 
plant hatred, prejudice and discrimination in the younger generątion 
without giving them a chance ^o do some individual thinking and obser- 
vation. So it comes about that we -are almost helpless to' effect any change 
in the matter. .

There exists a ban prohibiting any K of L<member to have anything 
to do with the L. Y. S. There have been threats of public condemnation 
by some of the church leaders in the event of the violation of this rule. 
An instance of dictatorial, narrow-minded eurtailment of personai free- 
dom. Būt why? Our youth is just as Catholic as any K of L’er. Never in 
the two years of our existence have we meant harm. On the contrary — 
we were the first to approach others with ideas of mutual uriderstanding. 
For this we were rebuked by even some of our intellectual factions. It is 
again obvious that age refuses to observe change.

There are groups that claim they are capable of doing anything the 
L. Y. S. is doing or has done, būt they do not accomplish ą thing.. It 
seems that everytime we announce a plan there immediately is announced 
the šame thing in other groups, however not. with the idea of cooperation 
būt with intentions of fighting us. Whatever is happening we have one 
satisfaction and that is we know we are the instigators of ideas. One in
stance recently is our opening of Lithuanian classesM Before a few days 
passed a few other groups installed classes. And others are planning. It 
is grand. There will bę dozens soon. No doubt all trying to eut each 
other’s throats. This proves somewhat that union is almost impossible 
between Lithuanian youth and seniors.

There is no reason why Pirmyn, Birute, L. U. C., L. Y. S. and ka
rtaus S. L. A. youth branches should not get together on some mutual 
basis. We challenge the L. U. C. to practice what they preach. What we 
should likę to see and think is for the benefit of all ią» forming of com- 
mittees from each of the abovez groups and others that we have not 
named and hąving a mceting, with a view of future cooperation and good 
will. Let the L. U. C. sėt an example, and it should be easy, for they are 
professing lėadership and the striving for an all-Lithuanian youth union.

Compliments to Algird Rulis and let us hear more from you.
—VINCAS ŠALTUPIS.

Ali the follotoing have been unani- 
mously eleeted during the September 
corivention and will be installed into 
their offices during the second week of 
Dęcember,

WEDERAtdAVlNGS 
^ANP IOAN AMOClATIOb 

OJ> CHICAOU 
Skolinant Pinigus ant. Pirmų 

MorgičiC ' 
vietoj, V./S. Goverhntent ištaigoj, 

■austa kiekvienos ypątos iki 15,000.00.

more useful than the 
manr būt there is more to education 
than the making of haiidy men 
around the place or for the period.

to achieve something 
inherited beliefs and

Dear Mr. Beliajus:
This is just to tell you how very 

nice it-was to.have such a splendid 
group to rėpresent the Lithuanian 
People at the memorial Services for 
Miss Addams. I have many people 
speak to me about the wonderful 
effect the colorful costumes lent to 
the occasion. I am sure it was just 
the sort t of appredation which 
would have touched Miss Addams.

hope that you vrill thank each 
individually for contribūting to 
success of the memorial.
Gratefully yours,

Kennicott Brenton.
Executive Secretary.

It becomes necesšary at this time 
to change, to uhdergo a sort of re- 
volutionary prcess, or shall we say 
an evolutionary process. Long has 
this page been weighed down by an 
adolescėnt sort of name. Nothing 
had been done about it. Now along 
comes anOther ■ organization and 
sets a Standard that is ace high. Of 
course we cannot at this time be 
left behind. We mušt at least try to 
emulate that other group even if 
we cairt ųuite reach them. Casting 
about for an appropriate title none 
could be found that we thought fit- 
ting.. Time and time again the idea 
of pinning the name of our magazi
ne, sort of eonneeting the idea of it 
and this page, kept insinuating it
self into our mind. After all THE 
FURROW is the best name, and so 
it is chosen.

. Here are the narnės nominated for 
eleetian to hold next yeat's offices.

VYTAUTAS BELIAJUS vs. AN
TANAS RUTKAUSKAS, for Presi- 
dency,

RAY BRUNO MATHEWS( vs. JO- 
SEPU BAGDONAS, Vice-presidency.

MRS. NANCY MUNARIN va 
JOHN BENDER, Financial adviser;

BIRUTA RUTKAUSKAS
BIRUTĖ KREMIANIS—
JOHN GELŽAINIS 

moter.
BUNNI SOVETSKI—Cultural pro 

moter and editor.
HĖLEN VESPENDER—Officer-pro 

temps.
JOHN MUNARIN 

moter.
ANTANAS RUTKAUSKAS 

prpjmgi^r,.

If a man is 
beyond his 
his instinetivę desire, he mušt learn 
to see and understand the larger 
world of which his little ego is būt 
a part, and Sir Famous thinks men 
learn to “see and understand” chief- 
ly in three ways:

First: by intimate contact with 
siiperior minds.

This ftontact with superior minds 
may be found outside or' inside 
schools, būt some iptjmate contact 
with superior minds is essential in 
education; we may find Informa
tion in a system of organized mass 
teaching, būt education reąuires in
timate contact between minds.

Second, by intimate contact with 
great minds in bookš and art.

Not the hasty gulping ' of the 
latest best sellers, būt reading of 
really great books with understand- 
ing and enjoyment, so that we come 
to “know” at least a few great 
books.

Third, by intimate contact xvith 
some subject. -

Not the bargain-hunfer-collector- 
tourist tasting of first this subject 
and then that, būt sustained and 
severe ėffort to master some one 
subject, for almost any subject rea- 
lly mastered is a window thru which 
one may see and understand the 
whole world.

rs (gmpany

Būt mother did not call 
Nor even want- ine near. 
Wail with me $ear cuckoo! 
Undried reniaih&į thy•; tear.

Tranšiated by 

VYTAUTAS BELIAJUS

Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas 
galima dažnai atitaisyti su naujai teras- ’ ■■a
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap? ĮMb / K|1 
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargi ■ a V V up 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, siūti Jr aiškiai •'. . 
jįpli ir arti matyti. Išbandyk šiųųg nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
.. LIETUVIS AKIŲ GYJ) 

Ofisas ir Akintų Dirbtuvė.

numbers of the program will repre- 
seht dances of aboui thirty nations. 
Some of the gifcst arttets partici- 
pating wil| inc|ude More* and Rose- 
ta, tango /specialtieš; Michele Gam- 

liajus wiir present his Fall Dancę boni, Rūta Rruząs, Kazys.Dulinskas, 
' J. _2 Birutė Krerniapas, y/anetta Grybas,

Clašsic, Modern, Venus tj&ofą, Fjųar Tebo an$ 
Character and many others. After the program 

veritable | there w»il be dąnęipg for all. A cor- 
dial invitatiori te ęktended to all.

Lietuvių Kliaučių Lokalus 269 A. C. W. of A. 
RENGIA BALIŲ

Subatūj,Lapkričio-Nov. 30,1935
AM ALGAMATED CENTRO NAME 

-' 333 So. Ashland Avė.
Šokiai prasidės 8-tų vai. vakaro.

Bus gera orkestrą, užkandžiai ir gardus gėrimai.
; ^Kcie^ia visus atsilankyti RENGIMO KOMISIJA,

veikia kai naujas, tik ’ '
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Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai 
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THE LITHUANIAN YOUTH
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AR JUS EINATE Į BIZNĮ?
Tavern ir Krautuvių Fikčeriai už pigesnes kainas 

Lengvais išmokėjimais.

Taupykit pinigus užtilą
F. S. and.L. Ins. Corp.

Mokate dividendą kar 6 mėnesiai. Praeityje išmokėjom 4%.

2324 S. Leavitt SlHHHHBMMHHIHI
JtlSTIN MACKIEWICH, Prezidentą*.

B ' ’U, OCC
Sltauimų Pečiuoto ar Siutinte 

. Muskulų Prašalinimui 
reikalaukit visame'pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPEL1ERIO 
kuris suteikia greitą Ir tikrą 

. palengvinimą

Sir Famous Man 
American scholarį ]

> sane inteinątionalism in 
seeminglv bent upon suicide thru 
insane nationalism , jms a n uncanny 
Insight into the essence of educa- 
tion.

. i

Once, he says, he received a letter 
from an American negro asking if 
Sir Famous would be good enough 
to send him ą pili to enable him to 
pass certain examinations.

. “The first thing to realize,” says 
Sir Famous, commenting upon this 
'bizarre reųuest, “that there is no 
such pili, no definite external ,me- 
thod by which one man can educate 
another.”

Lašt month Sir Famous, taking 
this reųuest for a pili of learning 

• as his text, said some simple būt 
signifieant things about education to 
a world conference of Skullcram- 
mers at Geneva (N. Y.).

" . ■■ 4* . j

He admits at the outset that edu
cation consists in learning some
thing, būt rightly insists that we 
cannot begin wisejy to plan the pro- 
cesses of educatjon until we know 
what it is that we should learn. >

Is education ^eayning to get on 
in the worte ? Sir Famous thinks 
not. The educąted man manifestly

Močiutė
Širdelė

(A letter received from the Woman’s 
International League For Peace 

and Freedom)
Dear Mr: Beliajus:

You were so kind in helping to 
jnake the pageant of the Nations a 
success at the Jane Addams Memo- 
rial—where the Lithuanian costumes 
were the most beautiful I have ever 
seen; that I am appealing -to you 
again in the name of Jane Addams. 
You wiŪ perhaps remember that 
at this meeting, Miss Wooley des
cribed the project which was a thing 
planned by Jane Addams, of laun- 
ching a world wide mandate to the 
nations* of the world to resott to 
arbitration to settle differences and 
to • start an International reduetion 
of armaments. We have these man- 
dates now reddy to sign, and I 
wonder if you cąn help us to place 
them in thė different societies of 
your nationality. to be signed.

The League For Peace and Free- 
dotn has affiliations in forty na
tions, ’ and our goal before next 
spring is fifty mjllion signatares 
and we are hoping for a large num- 
ber ot narnės arnong the Lithuanians 
of Chicago.

We know that if we wish to save 
civilization, we mušt do something 
soon to make the peace-loving ele
mentą of the world recognized. WIH 
you help us in the name of Jane 
Addams.

Very sincerely,
Ada B. Taft (Mrs. Lorado Taft).

(ANOTHER LETTER)

Buy gloves with whot 
it suves

nata reikalo mokau **

JI vato tr apMnvo da«- 
tte Ba to vanta

*

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

ANCHOR INN
3500 So. Halsted St.

f, ' . v, t- ■ . . ,; ““Ik ’ lt? '■
*
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STREIKAS-KARO SUSTABDYMUI

/ Amerikos organizuotieji darbininkai griežtai reika- 
/ lauja, *kad butų sulaikytas ne tik amunicijos bei karo 
^medžiagų gabenimas Italijai, bet ir kitokių prekių pri- 
/ statymas. Atkartotinai jie yra įspėję spekuliantus,, ku?. 
į rie nori pasipelnyti iš karo Etiopijoje, kad prieš juos; 
1 bus pavartotas streikas.

Pažymėtina, kad šitokiam darbininkų nusistatymui 
| išreiškė viešą pritarimą ir darbo sekretorius RooseveltO; 
* kabinete, p-lė Pęrkins. Konferencijoje su spaudos at

stovais ji pasakė, kad valdžios paskirtieji arbitratoriąi 
turėtų užtarti darbininkų uniją, kuri paskelbtų stęeikiį* 
laivams, gabenantiems prekes į karo apimtas šalis. 1

Darbininkai yra didesnį idealistai, negu turtingo
sios klasės. Kada amunicijos fabrikantas negali parduo
ti patrankų kariaujančiai valstybei, jisai netenka tiktai 
progos padaryti riebų pelną. B,et kada d.arbinįnkai at{ 
sisako armotas krauti į laivą, tai jie netenka uždarbio 
ir duonos kąsnio sau arba savo šeimoms.

e O betgi darbininkai daug griežčiau priešinasi karo 
prekybai, negu kapitalįstaL Jeigu dąrbininkai stam
biausiose pramonės šalyse šiandie butų tvirčiau susior-* 
ganizavę, tai jie vieni priverstų faši^įišk«^ į&obuonius 
trauktis iš Etiopijos.

“Prapęaą” bando pąteijsiptj, 
p. šimutį ir kitus klerikalizmo 
šulus, kurie “pripakavo” savo 
šalininkais buvusį Kaune Pa
saulio Lietuvių Kongresą įr są- 
voz balsais pervarė nutarimą 
neleisti diskusijų kongrese.

“Kam apję taiwir kalbėti^ 
sako Marijonų organas. “Juk 
žinome kokiose sąlygoj kon
gresas turėjo dirbti. Jis bu
vo ne Chicagoj, bet Kaune, 
kur nėra nei spaudos, nei 
žodžio, nei susirinkimų lais
vės. Su tuo reikėjo skaitytis. 
Kitaip ir k^^so atidaryti 
nebūt reikėję ( ?—4 “N*nų”

Be<t tai yrą nevykęs išsisu
kinėjimas. Pątiems kongreso, 
delegatams buvo dųqtą nusprę
sti, ar leisti diskusijas, ar ne. 
Q klępkąląį, kurie, turėjo dąu- 
guxuą kongresų, nubalsavo, kad 
neleisti.

Aistras dalyku. Sulig p, \į- 
tąičią. lįųdymu, kįerikalų šulai 
kongreso prezidiume ‘ pasiprie- 
W?. leista Dr-
šliupui sveikinti kongresu. Nes 
p. šliupas1 savo sveikinime no- 
rėjo išreikšti pageidavimą, kad 
Lietuvoje butų įvesta civilinė 
metrikacija ir suteikta žmo-

[daug ivieriingespi už juos. Ko
munistų opozicija yra visai at
skilusi nuo partijos, o socialis
tų “kairysis sparnas” keįa 
partijoje kenksmingus kivirčus, 
|bat ū ilįi partijos skaldymo dar 
:yįsgĮ »£Pri&<x 

' . ■

Tačiau, jeigu komunistai tik- 
raį nori, kad spęįalistų pąrti- 
joje butų vienybė, tai jų tak
tika remti vieną socialistų, 
“sparną” prieš kitą partijos 
dalį šitam norui prieštarauja. 
Tokia taktika tai ne vienybes 
stiprinimo, bet ardymo taktika.

'Gaila; kad komunistai . dar 
ųpgąli Sątąjžądėti užgrobi- 

ųip politikos metodų, kuriuos 
l,Wfe>j& imperialistinės valdžios 
^iio aendŠ& Romos laikų. “Di- 
vide et iriipera” (skirstyk Ir

Lietuvos Šiupinys
rusių, gerai nusimanančių val-Kiekvienas karas, o ypač šis 

didysis, ilgiems metams pusė- dininkų. Čia kas nori, tai tar
imai demoralizavo žmones. Lie- nauja, bet tik ne g
tuva šituo atveju gal dar dau- ūkiškojo gyvenimo 
giau karo sunkumus pajuto, 
negu kįtos valstybės ar tau
pos. Nėpaipirškim, kad Lietu- 
įva lepiąja žiaurę ir šlykščią 
vokiečių pilnos sauvalės oku- 

:i& ^ębįjnĮf’J Ste
bėt komunistą, vl8tiek savo, pu-. L metų teko ęrumtig su įvai-l 
sėn darbininkų masių ncpakrei-.L . • peręjųpaią, avantiūristais, 
pė. Tik reakcijai pasidarė leng- K Ųtu budu > !
yį&¥ suskaldytas dairbįnį^ViIriojo visą kraštą ir vargino 
jėgas naikinti. žmones. O jau tuo. metų kito-

Laikas jau komunistams tąi -ge vaĮstyfeese ėjo kūrybinis dar- 
pragaį^tingą taktiką mesti. žiųonės pęįžo j savus ną-

jęgas naikinti.

pragaištingą taktikų ipesti.

F. Vaitkaus Atsisveikinimas, sitį 
Lietuvos 1HO

išvažiuo- 
su spąu- 
teleionu

Viešbučio

žinovai.

Iš šitų faktų aiškiai mąįyt, 
kad klerikalizmo šulai ir klap
čiukai (tokie, kaip p. šimutis) 
laisvės reikalauja tik sau, bet 
kibiems, žmonėnos jos nepripa
žįsta.

Kas- šitaip elgiasi, tas nėra 
demokratijos gynėjas, ries de
mokratija reiškia lygias teises 
visiems, 
į < Prie -i

“Lietuvos Žinios” įapknčio 
mėn. 7 d. įdėjo tokį aprašymą 
Lietuvos laikraštininkų pasikal
bėjimo su transatlantiniu lakū
nu Feliksu Vaitkum, prieš jam 
išvažiuojant atgal į Ameriką:

-—Feliksas Vaitkus 
ja įr nori pasimatyti 
da — vąkar vakare 
pranešė “Eltą”.

Prieš . 21 'vai. Liet.
vestibiųiy pradėjo rinktis laik- 
raštininkąį ir fotografai. Vieni 
jų juokaują:

^Nevisai geras ženklas šian
die daryti pasikalbėjimą su la
kūnu. Gali “išlėkti”...

Bet p. Vaitkus kviečia j sa
vo n-rį, kuris pusiau užimtas 
dėžėmis ir drožlėmis pakavimo 
reikalui ir t. t.

—Prašau sėsti ir duoti man 
tris trumpus plausimus, — są-

bU< 
f štai Lietuvoj kuriant savo 
. valstybę mes matėm didelio 
ideąlįstnp, romaųtizmp, bet tuo. 
pačiu metu4 patyrėm ir tiesiog 

[njekšingų darbų. Ęuvo tokių 
[vyrų, kurie ministeriaią būda

vę greiti. Tai ląįiąi geri lėktų- mj ramia sąžine valstybės tur- 
yaį. Aeroklubas irgi turi gerų r naudojo sava reikalams, 
lėktuvų. *. " — * '1 ”

< —Tamsta skraidei autožiru...
—Taip.
—Ar taiųsta pats valdei? 
—Taip. Norėjau padaryti! 

mirties kilpą. - Sako negalima, 
negalima. 

Labai atsargus jūsų lakūnai, 
—- pastebi p. Vaitkus, — kol 
nereikia — nedaro. Tai ir ge-l 
rai.

Mus domina kiti klausimai.
—Kaip ten su jūsų skridimu, 

su Altassu, su Naujienomis?*—- 
teiraujamės. — Sako, jus į>. j 
Grigaitis išleidęs su 50 centų 
per Atlantą?

—Tai piktos kalbos, Aš tu
rėjau apie 100 dolerių. Grigai
tis puikus žmogus. Kad tokių 
Amerikoje butų daugiau — bu-

Sovietų teismas Baltgudijoje nuteisė sušaudymui mo
terį Partenovą už taix kad jį nuaudė savo posūnį, kuris 
išdavė vąldžiai savo močiutę, vogusią “kolchozo” (ko
lektyvią ūkio) javus.

O Maskvoje valdžią sušaudė (Ju asmenis, Vrunovą 
ir Pogorelcovą, už “pakartotiną huMganizmą”.

žiauri ta sovietų “justiciją”, jeigu jį taip dažnai ir 
už tokius nusikaltimus abudžia mirtim vyrus n* mote
ris.

Tai ne proletarinis teisingumas. Darbininkai yra 
žmoniškesni, negu kapitalistai. Jie labiau brangina žmo
gaus gyvybę, nes jie ne žmogaus išnaudojimu gyvena.

Tai, justicija diktatūros, kuri į žmones žiuri, kaip 4 
savo vergus. z \

NACIAI IR KATALIKŲ ŲVASIŠKIJA

ių, kurie yra ^aromi kiėriką- 
lams. Daugelis katalikų yra pa
žangus žmonės ir nieko bend
ro su klerikalizmu neturi.

&Wii| ^®er- 
kią. Priešįngąi^ ^ąujįeno^ę” 
katalikai d^paį ss^feto savo 
reikalus, apie kuriuos broliukų 
Mąrijoąų įaikri^-yj^ . jiems ^e- 
valia kalbėti. O, už tai, kad jie 
kridpiaąii į ‘^ųjįęnąą’V tai tas 
klerikalų organas prasimapo, 
buk jię ęsą ^aįjeyiąi” įr ‘‘so-

Klerikalai' ir katalikams ne^ 
duoda laisvės, kuomet šie nėr 
šoką pagal kįehoųo Jpųžįką.

Kį#a#ąn^ yru ųp jępąžęs- 
nįs laisvės, prięšąs^ krip, fąšią.- 
ipas.

Šiomis dienomis Hitlerio valdžia padarė kratą 
; muose praloto Banasch, kuris yra Berlyno vyskupo 
dėjėjas, ir jį suėmė. Dabar eina gandai, kad naciai ke
tina suareštuoti daugelį katalikų dvasiškijos viršininkų.

Šitomis aštriomis priemonėmis valdžia norinti pa
daryti galą aukso šmugeliavimui, dėl kurio jau buvo 
nubausti kalėjimu ’ ir stambiomis piniginėmis pabaudo
mis visa eilė Vokietijos vienuolių ir kunigų.

Iš to galima numanyti, kad Hitlerio ‘diktatūros fi
nansai yra desperatiškoje padėtyje. Bet tai diktatūrai 

/ paruošė dirvą katalikų vadas Von Papen! Pagalios, juk 
$įr pats Hitleris yya katalikas. ' *

Kada Vokiėtųą valdė ubedįeyiai’A sociąįdepaokratai, 
’ tai katalikų kunigų ir minyškų niekas nepersekiojo. 
Valdžia'nekliudė jiems gyventi ir dąrytrsavo1 dvasišką 
biznį. . .

Socialistai galvojo taip: jeigu žmonės nori melstu 
įr savo noru neša “afierąsn kunigams, tikėdamiesi tųą 
budu papirkti .Poną Dievą ir užsipelnyti-Dangaus Ka
ralystę, tai čia jų dalykas, į kurį valdžia nepriyalo kiš
tis. Tikintieji ir jų ganytojai privalo turėti tokią pąį 
teisę sulig savo įsitikinimais elgtis, kaip ir netikintieji.

Bet atėjo diktatoriai valdyti kraštą ir prasidėjo 
priespauda. Nuo tos priespaudos dabar pegali pabėgti 
ųė dvasiškijos atstovai.

šitoki pavyzdžiai aiškiau/ negu ilgią^i 
mai parodo, kad sociąlizipo 4<bąubąp\ kurį. mųsiškią? 
kunigėliai taip mėgsta malevoti savo parapijonams,, nę-? 
gali būti baisus protaujančiam žmoguj.

Bijoti reikia despotų ir diktatorių, bet ne tų žmo
nių, kurie kovoja visos visuomenės laisvę-ir teisėsi-

na- 
pa-

MEILINASI PRIE “KAIRIOJO
spąsHo” ■■’•/

įniai į reikalą nepajėgiama iąijr 
gilinti. Tai jei ir sudaromą lįur 
;ripą porą bylos užuomazga, bet 
M ii i teismą, tai
tenais pritrūksta kaltinamosios 
medžiagos. Tad kartais visaį 
nekalti žmopės gąįi tik nuken
tėti, tai yra būti apkaltintų 
bet tęj^mo išteisinti.

štąį sąyo laikų buvo suda
ryto ytoarn iš gabeąpįų Lie
tuvos diplomatų byla, būtent 
Sidzikauskui. Bet kai toji by
la atsidūrė teismo aukštesnė
se instancijose, tai kontrolės 
ąrgaųai nerado kas aiškią! įro
dytų jo. kaltę. Kitas reikalas 
yra su J. Lapenų. Visi imo^r 
nująučią, kąd jis iš tamytybs 
per trumpą laiką tokio turto 
įsigyti ųegąlęjo. Be to, neįja- 
žai jis savo laiku finansiniai 
yra rėmęs įr tautininkus. Ta 
bylą tąd gaji bąigtįą labai gįr^ 
įsiopiis sensacijomis ir visai ne
tikėtais sprendimais. Dabar 
dar butų per anksti kas nOrs 
tiią reikalų tarti, bet viena rąi- 
kia sakyti, kad tai gali būti 
labąį įdomi byla...

šiomis dienomis iškilo ma
žulio masto aferiukė, bet gi 
ji yra labai budinga. Tąį Rau
donikio, š Spaudos Foųdą by
la. Tai didelė prekyboj įmo- s
nė, kurioj Raudonikis buvę 

i mažas žmogutis, bet su dide.- 
i lems pretenzijoms į didelius 
vyrus. Jis per pusantrų metų 
laiką valiuta spękuliuodąmas 
sugebėjo įsigyti sąu žemės' ųkį. 
Jįo viąą aferiukė siekia apie 
šimtą, tūkstančių litų.

* Spaudos Fonde seniau vai-

kaip štai buvęs Finansų Minį- 
sterįs Petrulis. Arba departa
mentų direktoriai vare šlykštų 
suktybes darbą ir. krovė sau, 
turtus, kąįp antai Jąsukaitis, 
K» Sruogą ir kiti. Vieni jų dar 
sędi kalėjime, kit\ jau atsędė- 

[ jo. Tačiau yra dar ir tokių, ku
ltiems teka sėdėti. Bet buvo, 
ir yra nemaža ir tokių vyrų, 

[kuriems nętęko prilįptį tiesio.- 
giųiąi prie valstybes lovio, bet 
jię, taip sakant, įsitrynę i vv 

[ swdmen.es tarpų ir įgiję pasi
tikėjimą greitų budu, paų&ų- 
dodamj visųomęnės jieins įti- 
ketą turtą, pasakingai, liątu- 

Ivišku mastu matuojant, urnai 
[praturtėjo.

t $.tai jau visiems žinomas J. 
[Lapėno* areštas. Aiškių kalti* 
ruimų kpl kas jam, tur būt, nė* 
rla j^Ma^ Bet visiems yrd*ąįS- 
ku, kad šitąs yyrųs keįerių me
tų bėgy negalėjo tikru keliu 

[eidamas taip pralobti. Jo tur 
(tai vertinami iki vieno mili- 
i jono lįtų. Berods, J. Ląpęną 
[uždarbis per metus siekė per 
[ keturiasdešimts tūkstančių li» 
[ tų. Vien tik “Maisto” bendro
vė jam per ųąętųs mokslo per 

_____ [ trįądęšįmt^ tuKata»jčių litų ąl- 
surinkęs apie gos, o jis būva dar daugelio 

34,000. — Aišku kad AltassųiNkiškyjU organizacijų valdo- 
buvo sunkų Ir man liko skor.[ųįUjU arba net
lingi 500 dol., Bet aš jų ne ne- pirmininkas. J. Ląpęuas be 

lmokslia; tai yra skaityti, ra
šyti moka, bet reikia tarti tie
sos žodis;

Na, jei negalima

i

t

darę visų, kąd skridimas, įvyk
tų. šmeižikai, kaip “Dirva’*, vis 
rašė, kad Grigaitis pasipiniga
vę, pasinaudojo (griežtai už
ginčijęs šiltą šmeižikų melą, la
kūnas tęsia:) “Naujienos”' sa-i 
vo pinigų pridėjo. Tik pąskai- j 
čįuokit! — Ir p. Vaitkus* ūme 
aiškinti, kad kito tokio lėktu
vo įrengimas kainavęs 36,OOD, 
dol., o Altass !

sako . F

mat, savi žmonės Ii-
jis tiek per save 

prasilavino, . kąd ūkiškuos rei
kaluos gerai nusimanę. Buvę 
neblogas administratorius te 
bent kiek orientavosi politiko
je. Jis nuo senesnių laikų prį" 
klausė tautininkams ir net dė
ka savo, apsukrumui vienu tar
pu buvo jų pirmininkas. Tuo 
metu daugelio likimas, priklau
sė nup J. Ląpėnp. Visuomeni
niai ūkiškos orgąnizacįjps-kp 
operaty vai, daugumoj liaudi- 

[ ninku vadovaujami, be J. La- 
pėnp visai apsieiti negalėjo. 

b^oopevuliujuk^-lUųdininkai vi
sur J. Lapeną kišo į pirminin
kus. Mat, .daugelis kooperaty- 

[vų finąnsįniai visišką! prikląu; 
&p nuo vaĮstypęs. iždd, Taigi 
J. Lapenas ir. buvo, tas lieptas, 
kuriuo buvo galima prilipti prie 
iždp.

J.. Lepeno, dėka anuomet tei- 
i singumo Ministeris St. ^ilin 
gas turėjo iš ministerių pasi
šalinti. Tokios jo butą įtakos, 
o dabar to pačio ministerio S. 

[Šilingo parėdymu i Lapėuąs 
[suimtas ir į kalėjimą padėtas. 
Ar pavyks Lapenai daug kas 
inkriminuoti, šiuo tarpu dąr 
nėra aišku, tyįat, Lietuvoje 
kontroliuojamieji organai yra 
labai silpni ir maža tėra paty-

tai, bęt keletas, metų ątgąl 
liaudininkai susimetė ir Rau
donikio, žygelio, Kvieskos ve
dami socialdemokratu^ visai 
išstiųnė- Rąudpnikis uį tuos 
savo nuopelnus net buvo iš
rinktas į liaudininkų sąjungos 
aukštesniuosius organus. Q da
bar nąbągas, pats suklupo, iję 
suklupo visai begėdiškai.

Liaudininkai, išstūmę social
demokratus iš Spaudos For
do, ląbąi nejaukiai jautėsi. Ži
nomą, kaip kąs pasinaudojo ir 
pasipelnė, nes kontrolė suma
žėjo, * 
ko.

pidelįą intrigantas, bet la
bai mažutis žmogelis, B. žy
gelis, pajuto, kad gal ir jo kai
po direktoriaus Spaudos Fon
de dienos gali būti suskąi^* 
tos. Todėl šiąią metais pasi
kvietė tautininkus ir iš vai- , 
domų bei revizijos organų iš
stūmė liaudininkus. Berods,, 
vienas dėl visko paliktas. Liau
dininkai už tai ir už kitas be
das žygelį išmetė, iš sąjungos, 
o Kvieska, tas netašytas Žmo
gus, jau sęniąu iš liaudininkų 
tarpo išspraustąs.

B. žygelis ilgus metus vare 
dideles intrigas ir per jo tas 
gudrias intrigas niekas nejau
tę, kad jls jau n.oo kurią ląi- 
ko tąm tikros® sferose buvo 
visai savo žmogus. Bet gi liau
dininkai ilgai dar žygelį visur 
kaišiodavo, ir tas vyras mažų 
gabumų, bet dįdelio apsukru- 
;mo visus liaudininkus vadžio
jo už nosies. O dabąr tokiais 
[pat keliais jis mėgina eiti pas 
i tautininkus. Reikia manyti, 
^kad čia kurį laiką jam seksis, 
neą turi jąu tam tikrų nuo
pelnų. ..

štai kaip tam tikrose gyve
nimo apystovose demoralizuo- 
jasi, tvirksta žmonės. Lape
nai, Raudonikiai, Kvieskos, žy
geliai vienu ar kitu budu pa- 
slydę riedą į pakalnę....

— Homo Lituaniens. 
' * 

t. ..... ....... r11" yfyy.t <. -s t.. .g.. . j.

Garsinkite N-nose”

reikalausiu. Jie padarė visa, ką 
galėjo----sąžiningai ir dorai.
Aš yispmis jėgomis ginsiu Gri? 
gaitį ir Altassą, 
Vaitkus.

Pasikalbėjimas užkliuvą dar 
daugybę klausimų.

—Lįętuvoį miestus radau 
geresnius, negu tikėjausi, o 
kaimus, kaip vaizdavausi.

—Kuo skirias Amerikos ir 
Lietuvos kaimai ? 

J

—Amerikos truputį geriau 
atrodo. Ten ūkininkai aria 
trąktoriaįs, miestan važiuoją 
ąątonaębilįąis. Na, bet ten auto 
kainuoja apie 1200 lt., benzino; 
literis 18 centų. Ir čia ateity 
to sulauksim.

—Q Tamstos žmoną 
Lietuvoj apsigyventi ?

—Kodėl ne? Ji jau 
lietuviškai...

—Tamsios atvaizdą 
uinkąi, saldainininkai 
gauti etikietėmis ?<

—Papirosams. Bet
Įrėm. Sįpdikatąs, piąt, noi;i (įą- 
:vaiiąb o aš, pareikalavau mažo 
atlyginimo ir užkliuvo, bet gal 
dar susitarsim...

—Tamstai karkas pirkęs ląi- 
yąkortę?

! —Ne. Dar jos neturiu; ryt 
nųsipįrksiu.

Daug dar kalbėjom. Bet ga
lų gale F. Vaitkus dąr kartą 
pjąŠą dėkoti visiems; visai Lie
tuvai uz visą, visa, p. me^ žur- 
ųąlistai, linkime £ p. Vait
kums laimingos keliones ir grį-. 

’^įmo į Lietuvą. 
; Atsistojęs ir
F. Vaitkus dar sako:

—Tark' Tamsta savo žddį, — 
atsako laikraštininkai.

—Aš prašau jus. pareikšti 
visiems mano širdingiausią pa
dėką už sutikimą, priėmimą ir 
dovanas, — karstai sako F. 
Vaitkus. — Man Lietuvoj bu
vo įąbąį gerą: visą, visa gera. 
Vieną tik bloga: turėjau daug 
valgyti ir dar išgerti, o gerti 
aš negaliu įr gėrimų skonio 
nesuprątų. Bet man sąko, kad 
“yįeųą” tai jau ręifeią išgerti, 
a kai 5r-6 kartus tenka valgy
ti, tai ir po vieną daug išeina...

Ir taip pusiau juokais, pu- 
įriau rimtai pradedam trumpą, 
'tik “trijų . klausimų” kalbą.

—I^yąžįųoju ryt (t. y. 
šiandie, ląpkr. 7 d.); 18 valan
dą. Bet tikiuosi grįžti, jei nę- 
sgtrųkdys kokie svarbus reika
lai. Grįšįų už 2—3 mėnesių.

? —Kaip? Kas? Kokius turit; 
jpąsįųįymus? — pasipylė susį- 
!dįcąnęj.ųsių žurnalistų klausia 
mai, nes buvo žinoma; kad p, 
Vaitkus Amerikon išvažiuoja

. i '
• ---:Taip. Gavau labai rimtą 
pąsįiilyiMtąftJiW Lietuvos karo

kininko pareigose. Amerikoj 
turiu medžiagiškai didesnių pa- 
si,ijlxw> M < taane Mukią 
fir tikriitatai 5 surišiu. Noriu, 
čia dįrbti inžiųierijos dąrbą.

lijęs imąni ^kvosti” transat
lantinį. M jįs čia; projektuoja.

r ’' ■ “f
išrądo ma- 

ttįį^sio pasipri&faąioĮft pįęių lėk-, 
tavo fprmą, kuria naudojasi 
jau dvi Amerikos lirmos.

i ąžzįjęajįu ’kęvoti sų
miglomis: po$u ita‘sy-

Ijad pgr iw$te-i£ ISlįtiivo
Statamą Ęęt.,. gal 

ųięųo dar nepąd&rysįu įr yeį- 
tųį ąš tą jums pasakoju; jus, 
•tą nė ųęrąšykit... kukliai suko, 
p. #ąitkus. v

*—Kaip, p, Vąįtkąu, įąnąstąi 
patinka musų' aviacija, Aero- 
klųboveikimas ? /

—Patinką labai. Noriu čįa 
dirbti. Ęąrą aviąąijoj lėktuvą! 
“Anbo” ląbąi p^aktištt Aš net

“Laisvė” rąšoA ąpįę ginčus, 
kurie eina socialistų partijoje 
tarpe nuosakių j ų demokratinių 
sęcialistų ir vadinamų ‘kairių
jų”, ir sako i

‘‘Ęoįuįįstąi., tuirf ląipS"y’; .J?*
palaikyti kairiuosius, kurie 
sutinka daryti bendrą fron
tą sų komuiųsįaįs^ kurie su
tinka kovoti fašiznią (tar
tum, dešinieji soęiąlistai tai 

' prieš fašizmą nekovoja! —
Bet męs

M W W turime pręąjąą, 
sųęįlriw ir SU dešinį nusi-

uores

mokosi

itaboki- 
norėję

nesuta-

sparną. «w.
no, kad šiuo tarpu, kuomet 
reakcija OM S®

smMyHa Wų $$ 
nin^ą, stipri, ir kad jį kovo
tų prieŠ fąsįzmą ir kąra pą-

Labai malonu gį^ėtį kad 
kęmunistąi liiįki jėgos įr vię- 
nįngunąp sąci^įįątaĮųs^ — noęs 
reikia pasakyti, kąd spciąlįstai 
visgi yra daug stipresni už ko- 
niun^ttis (imkite Readingą,

•w --

—Liętuvos žmonas padarys 
didesnių žygių, negu aš; reikią 
tik duoti jiems galimumų. Prą- 
šau Visiems dėkoti mano var

ais (sveikinęs, Į du ir pasakyti “ligi pasimaty-

<•
v f '■, >g■‘’fi tį-

K

swdmen.es
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“NE, LIETUVIUS NESKRIAUDŽIA, JIE 
‘FLIORUS’ MAZGOJA, DURIS 

DARINĖJA---”
APIE ŠVENTO KRYŽIAUS LIETUVIŲ LIGO

NINĘ IR LIETUVIUS DAKTARUS 
IR SLAUGES -

bet didžiuma tai iš lietuvių 
niekų daro. Mat, net lietu
vių pastatytoje įstaigoje, ne
duoda lietuviams pirmenybės, 
bet juos stumia šalin. Ir lie
tuvių vieton stato kitataučius, 
o lietuviams palieką tiktai 
praščiausius dąrbus, kaip f to
rus plauti, pečius kūrenti, du- 

Ir dar veidmąi-

Rytoj Šoks Chicagos Lietuvių Auditorijoje j Šitam vakarėlyje la
bai truko vyrų

<

i

Bet Brighton Parko Moterų va
karėlis buvo labai smagus

Mokytojai Kalėdų 
šventėms negaus 

algų

Trumpų laikų atgal tilpo gindamas lietuvių daktarų ir 
“Naujienose” aprašymas apie slaugių pirmenybes teisę šv. 
Lietuvių Rymo Katalikų ■ Lab- Kryžiaus ligoninėje. Apart

ris darinėti. Ir dar veidmai
niškai drįsta sąlęyji vięšąi, kąd 
liętųviai nėra skriąudžiąiiii.

Nejaugi jus lietuviai katali
kai sutiksite su tokia musų

darių Šeimų, pasirašytas ko- to, jisai savo parapijoje nėra nekuriu klebonų nuomone, 
kių ten trijų parapijonų. Nors įvedęs anglų pamokslų j ir kad Jusll sūnūs, išėjęs į dak- 
buvo neblogai aprašytas tas evangelijų, ir yra pasakęs, kad tarus negalės užimti geros vie- 
trukšmingas lietuvių katalikų pakol jisąi klebonu bus toje tos lietuvių pinigais pastaty- 
pasipriešinimas pašalinimui parapijoje, tai lietuviai pasta- ligoninėje. Bet bus jo 
lietuvių daktarų ir slaugių iš tę tų bažnyčių ir mokyklų, sa-lvįet7n Past^tytas a*ris ar vo-
lietuvių pinigais pastatytos Ii- vo kalboje pamaldas ir turės, 
goninės, bet ir aš norėčiau 
dar šį bei tų pridėti kas ne
buvo parašyta.

štai kas man labiausiai įs
migo galvon,- tai buvo musų 
labai patriotiškai kalbančio 
klebono kun. H. Vaičiūno pa
daryta išvada. Buvo perskai
tytas Šy. Kryžiaus ligoninės 
raportas, kur įvairių skyrių 
arba departamentų viršinin
kai daktarai buvo visi nelie
tuviai. Skambėjo, kad tokio 
ir tokio dept. viršininkas yra 
McCarty, Murphy, arba Mc- 
Lellan, ir tam panašiai. Dėlto 
Dr. J..Poška ir Dr. Rakauskas 
ir kiti pakėlė protestus. Sako, 
kaip dabar atrodo? Juk rodos, 
ligoninė yra pastatyta lietu
vių Rymo katalikų ir nekata- 
likų pinigais, o dabar j visas 
pirmutines vietas yra pasta
tyti kitataučiai daktarai. Jei
gu jau, sako, mes savoje ligo
ninėje negalime užimti vietų, 
tai kaip mes galime norėti 
gauti vietas. kitataučių arba 
pavieto valdžios ligoninėse?

Klebono gynėja.
Tada šoko teisinti ligoninės 

valdybų kun. H. Vaičiūnas, 
sakydamas, kad tarp lietuvių 
nesu dar gerų specialistų, kad 
kitataučiai daktarai daugiąu 
biznio atnešu,, ir tt. Jam pa
baigus kalbėti, stipriausių ir 
didžiausių paramų jisai gavo 
nuo vienos moterėlės (pavar
dės nenugirdau), kuri tenais 
ligoninėje grindis mazgoja. Ši
ta moterėlė sako, “tai jau ne
šaukit ir nerugokite ant musų 
seselių, jos jau musų neskriau
džia. Girdi, aš džianitoriauju, 
kitas lietuvis pečius kūrena, 
kita kokia ten moterėlė duris 
darinėja, kas ten kita kokia 
moterėlė lovas taiso.” Vienu 
žodžiu kad lietuviai nesu nu
skriausti kas link darbų.

Jai pabaigus kalbėti, kun. 
H. Vaičiūnas, pakilęs su dide
liu pasitenkinimu, ir autorite
tu, sako: “Girdėjote, delega
tai, tos moters paaiškinimų, ir 
aš nebeturiu nieko daugiau 
pridėti. Tai yra mano argu
mentų pilniausias patvirtini
mas ypatos, kuri ten dirba ir 
viską žino kaip dalykai ten 
eina.” Suprantama, musi^ lie- 
tuviai daktarai nebegalėjo to 
hipokritiško humoro pakęsti. 
Ir Dr. J. Poška pakilęs, sako: 
“Klausyk tamsta, Mes lietu
viai daktarai visai nesivaro- 
me nuo tavęs darbų atimti, 
gali būti be baimės. Visų kų 
mes norime, tai yra kad lietu
viai daktarai ir slaugės nebū
tų stumiami šalin, ir jų vieton 
statomi kitataučiai, kurie jau 
ir taip turi šimtus įvairių li
goninių, o mes tų vienų savo 
pinigais pasistatėme, ir toje 
pačioje musų lietuviams dak
tarams ir slaugėms nėra vie
tos.”

Kun. Briška pasisako

Šitokį Dr. J. Poškos pareiš
kimų delegatai ir svečiai pa
lydėjo griausmingu delnų plo
jimu. Panašius pareiškimus 
padarė, Dr. Rakauskas, Adv. 
Grišius, Kun. A. Linkus, ir 
kun. A. Briška. . Ir po kiek? 
vieno kalbos salė plyšo nuo 
visuomenės pritarimo. YpąČ 
aš, kaipo Brighton Parko pa- 
rapijonas, noriu pridėti, kad 
musų klebonas kun. A. Briška 
pasakė labai gražių kalbų, ap-

Kitas dalykas, tai noriu pra
nešti plačiai visuomenei, kad ; 
musų parapijos (Brighton į 
Park) taip vadinamas “Mor- 
gičių deginimas”, buvo atlik
tas jau rodos, poras metų tam 
atgal. Kitaip sakant, musų 
parapijos jau skolų seniai ne
beturi. O juk musų parapija 
yra daug jaunesnė už Bridge- 
pori lietuvių parapija, kuri 
jau rodos yra suvirš 40 metų 
sena, o dar ir šiandien tebetu
ri rodos morgičių ar 20 tūks
tančių ar daugiau.

Mintys apie dvi parapijas
■iS ' 1 ■ ..

Dėlto sėdėdamas sau ir mis
liju: “Matai, musų klebonas 
neįvedė nei angliškų pamoks
lu nei evangelijų, lietuvių kal
bos nenaikina, o jau bažnyčių 
seųiąi išmokėjo. O, štai, Brid
geporto lietuvių parapija ir 
angliškus pamokslus ir evan
gelijas įvedė, ir daug senesnė 
parapija, ir dar iš skolos ne
valioja išsiristi. Todėl, sa
kau, nors buvo daug kas apie 
musų klebonų kun. A. Briška 
praeityj rašyta, bet viskų jam 
lietuviai atleidžia, vien už tai, 
kad jisai pasirodo ne* anglo- 
mąnas, ir jo bažnyčioje vado
vaujamo j yra visi pamokslai 
ir evangelijos lietuvių kal
boje ir musų vaikučiai moky
kloje lietuviškoje dvasioje au
klėjami.

Ir taip, beklausydamas tos 
kovos tarpe lietuvių daktarų 
ir advokatų ir kunigų iš vie
nos pusės, ir nutautintojų iš 
kitos pusės, tokios mintys per 
mano pavargusių galvų prabė
go. Misliju sau, ir ko mes lie
tuviai susilauksime? Atvažia
vome čionai į šių laisvų šalį. 
Sakė mums kunigėliai’, statyki
te savo bažnyčias, ir mokyk
las, girdi, galėsite sau ramiai 
melstis lietuviškai, ir savo 
vaikelius lietuviškai mokyti, 
nereiks bijoti nei rusų žanda- 

nei sulenkėjusių klebonų, 
piktų prūsokų. Ir dėjo- 
kas dolerį, kas dešimtį, 
šimtų ir daugiau, ir pasi-

kietis ar lenkas? Aš pilnai 
esu tikras kąd su tokių musų 
klebonų nuomone nesutiksite. 
Ir dėlto dabar yra laikas ko
voti su tokiais mūsų klebonų 
nedraugiškais pasielgimais. 
Tai tiesiog yra lietuvių kata
likų įžeidimas. Ir itai kad to
kius pasityčiojimus darytų ko
kis kitatautis, tai nebūtų taip 
pikta. Bet dabar tai daro 
musų pačių lietuvių klebonai, 
kurie yra direktoriais minėtos 
ligoninės.

Na, tai kų mes lietuviai ka
talikai galime daugiau nuo sa
vo klebono tikėtis? Tai, ant 
to klausimo palieku atsakyti 
pačiai katalikų visuomenei.

Brighton Park parapijonas.

Horner ir IERC susi
ginčijo dėl pinigų 
trukumo pašalpai

Liūdnos dienos laukia bedarbių 
gruodžio mėnesį; nežino^ iš 
kur pinigų gau|i pašalpai

Dabar galutinai paaiškėjus, 
kad Illinois valstija neturės už
tektinai pinigų rūpintis bedar
biais gruodžio mėnesį, tarp* Illi
nois Emergency 5 ’' Relief Com- 
mission ir gub. Horner prasi
dėjo ginčai. IERC' smarkiai 
užpuolė gubernatorių kaltinda
mi jį neparupinimų pinigų pa
šalpai ir žiūrėj imu pro pirštu?) 
į labai rimtų situacijų.

Kebli situacija susidarė po to, 
kai federalinė valdžia pareiškė, 
jog ji neduos pinigų pašalpai 
gruodžio mėnesį. Paimdama be
veik visus bedarbius WPA dar
bams, federalinė valdžia palie
ka apie 80,000 šeimynų vals
tijos globai. Bet valstija var
gu galės tas šeimynas aprūpin
ti pragyvenimu neturėdama tam 
tikslui pinigų. Dalykų pablo
gina faktas, kad WPA nespėj-* 
pristatyti visus bedarbius prie 
darbo. Todėl pašalpų reikės 
aprūpinti didesnį skaičių žmonių 
negu buvo numatyta.

y, 
nei 
me 
kas 
statėme savo bažnyčias ir mo
kyklas. O dabar dar nespė
jome pasenti ir akis užmerkti, 
kaip jau tie musų dvasios va
dui mums sako kad turite už
leisti vietų anglų kalbai, nes 
lietuviška kalba esanti nebe
gera, ir jie, girdi kolektų net 
po visų 30 grašių per mišias su
renka daugiau, kada lietuvių 
kalbų panaikinę.

Nenustoja vilties
Vienok, misliju sau, dar vil

ties nereikia' nustoti, “Naujie
nos” juk duoda vietos visiems 
lietuviams katalikams aprašy
ti savo skriaudas, tai vot pa- 
brėšiu bent keletu žodžių ir aš. 
Gal ir mano raštelį patalpins. 
J “Draugų” nebandau nei sių
sti, nes jisai matyti, pilnai 
pritaria lietuvių klebonų po
litikai, nes nieko nesako apie 
lietuvių nutautinimų.

‘We, lietuvius neskriaudžia'*
Taigi, parvažiavęs namo, ir 

gerai apgalvojęs, ėmiau ir pa
rašiau kas do seimas ten ta
me Cicero buvo. Manau kad 
visiems lietuviams katalikams 
bus įdomu žinoti, kaip musų 
nekurie kunigėliai dirba dėl 
labo lietuvybės ir tautybės? 
Tiesa, tokie kunigai kaip A. 
Linkus, A. Briška, ir dar ke
letas, yra širdingi lietuviai,

P. W. A. paskyrė $2,- 
324,000, Outer Drive 

tilto pastatymui
Sujungs pietinį ir šiaurinį pa- 

ežerio bulvarus susisiekimo 
pagerinimui

-r*.

Ryto j, Dėkingumo Dienų, phidagos Lietuvių Auditori j o j e 
įvyks šokėjo Vytauto Beliajaus ir jo grupes šokių vakaras. V. 
Beliajus ir kiti programo dalyviai išpildys turtingų programo 
įdomiausių įvairių tautų šokių. Vakaro pradžia 5 vai. vakare. 
Bilietai-^--35c. \ .

BRIGHTON PARK.—-Praeita 
sekmadienį, Brighton Park Mo
terų Klibas davė šokius p. Yuš- 
kos salėje, 2417 43 įjatv.

Svečių buvo nedaugiaūsiai, 
j ypač vyrų nedaug teatvyko. 
Smukinmkui p. Misevičiui ir 
akordinistui p. Varašiui grie
žiant lietuviškas polkas, kui 
truko vyrų, tai vienos moterė 
lės šoko į ratų. O kuomet p. 
Anelė Zabukienė užkomandavo 
jo žaidimus su dainomis, tai 
visi ęjo į ratų ir sudarė didelį 
būvį linksmintojų.

į ■ ’ i . 1

A. Zabukienė pasakė prakaĮ 
bėlę apie gyvuojantį - Moterų 
Klubų. P-a Keturakienė jaus
mingai pasakė apie Moterų D-jų 
“Apš vietų”, o p. Norgailienė 
svečius vaišino su senvičiais ir 
marinavotomis silkėmis, gi. p. 
Poniuška su šnapsiuku ir> bra- 
varsku.

Buvo atsilankę į vakarėlį 
brightonparkietis Dr. Gurskis, 
graborius p. Liulevičius ir dau
gelis kitų organizacijų darbuo
tojų. Brighton Park moterys 
žada dar smarkiau veikti ir su
rengs dar Šaunesnių vakarėlių.

—Laukiam Svečias.
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Mokyklų taryba skelbia, kad 
Chicagos mokytojai gaus pilnas 
algas gruodžio 2 d., bet jas at
mokėjus* iždas paliks tuščias ir 
Kalėdoms pinigų nebebus.

• ' . ..

Pats
Patirk

Juodveidžiai užpul
dinėja moteriškes

Bridgeporte
'• ■■ ... r H '

Nkktįį' iŠ pifmiąĄięiiio į ąnV 
radieni dvi bridgeportietes už- 
poulc, sumv?šč ir apiplėšo du ne
žinomi j uod veidžiai. j '

1111 / Wbšt 31st stteęt, 
jiė pašikė^įno įjfi^š CSĮrplinė įar- 

' cząk, ■ 54: $003 Throop st.
Mbtėriškie ėmus įiųtiš, užpuo
likui jų spmtišę, perskeldami 
galvų.'

Antroji riukeijtėjtiisi moteriškė 
yra. Pauline Siemoh, ?8 irietų, 
3236 Morgan.: strėet. Jų negrai 
užpuolė ties 92d'West 33rd st., 
sumušė; ir atėmė ridikiuli su-pi- 
nigąi. : 7 ■ ■ ’

Public Works Administration 
vakar paskelbė, kad skiria Chi- 
cagos miestui $2,324,181 pasta
tymui Outer Drive tilto. Tas 
daroma, kod sujungti pietinį, ir 
šiaurinį paežerio bulvarus, ku
riuos dabar skiria didelis van
dens plotas.

PWA taipgi paskelbė, kac 
skiria pinigų pastatymui Ran- 
dolph gatvės viadukto, kuris 
jungs miesto centrų su nau
juoju4 tiltu.

Statyba, anot pranešimo, 
prasidėsianti į tris savaites lai
ko. 3,600 darbininkų“gaus dar
bo prie tilto, o 417 prie viaduk
to statymo.

Chicagos mokyklos taipgi ga
vo $2,000,000 federalių pinigų 
naujų rūmų statymui, bet pla
nai dar nėra galutinai paruoš-

Drąsi motina išgel
bėjo save, dukteri 

nuo mirties
Mrs. Mary Buttęr(worth, 7121 

Ignatius street, tu'ri 17 metų 
dukterį ir yra gerokai paėjusi 
metuose. Nežiūrint amžiaus, 
jai gerų nervų, ir drąsos ne
trūksta, kaip parodė incidentas 
vakar įvykęs jos namuose. Kai
mynė Eiizabeth Kerstein, 21, 
7117 Ignatius avė., atėjusi su 
revolveriu, bandė dukterį, Jane 
Butterworth ir motinų. Kai 
duktė krito pašauta, o jai apie 
galvų zvimbė kulžkos, moti
na puolė prie užpįtolikės ir išmu
šė revolverį iš rankų. Pasiėmusi 
tų revolverį, privertė užpuolikę 
pasiduoti. <

E. Kirstein bandžiusi nušauti 
jaunųjų mergaitę neva už jos 
vyro paviliojim^.?

£
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Dvi seserys kartu _______
šventė vedybines I šįvakar tęsiamas 

sukaktuves

Pęreitą sekmadięnį dvi sese
rys, p. Petronėlė Pranckuniene I 
ir Šophie Kelią šventė šąvo ve- 
dyvinės sukaktuves, ' ;

Pp. , Pranckunams, 6816 So. j 
Western avenue sukako į3 me
tų nuo “didžiojo įvykio”, o Dr. 
L keliai ii; pi keli S

,Westęrii ■.ąyą,,r-;i8rtos..'' '
‘ Šukaktuy^^įflįęjįmąSj, įvyko 
pas pp. prančkunus, kurie an
kščiau paduotu adresu užlaiko 
alinę.—J. Z. \

z Budriko Kontestas
šįvakar Mark White Square 

salėje, 30th ir Halsted sts., į- 
vykš tęsinys kohtesto, kurį J. 
F. Budrikas rengiamas daini
ninkams, muzikams ir šokė
jams. /

“Lenktynėse” dalyvaus daug 
kontestantų, tad programas ža
da bųti įdomus. Kontestantams 
pabaigus susirinkusiems bus 

Į parodyti filmai. Pradžia 7 v. v. 
Įžanga—veltui, (Sp).

Nuo savo gydytojo ar 
“Pain” gyduolės kurias 

vartoji yra saugios.
Nepavesk Savo ir Savo 
šeimynos Gerbūvio Neži

nomiems Preparatams

PRIEŠ vartojimą kokių nors gy
duolių apie kurias jus visko ne

žinote, kaip tai puo galvos skaudė
jimo, reumatizmo, neuritis arba neu
ralgijos. klauskite savo gydytojo ką 
jis mano apie jas-—sulyginant su 
Tikru Bayer Aspirin. . |

Mes sakome todėl, kad prieš at
radime Bayer Aspirin. daugelis va
dinamų “Pain” gyduolių, gydytojų 
buvo patariama nevartoti jų. nes jos 
kenkė skilviui ir. labai tankiai, Šir
džiai. Bet išradimas Bayer. Aspirin 
pakeitS medikale praktiką.

Nesuskaitomi tūkstančiai žmonių, 
kurie vartoja Bayer Aspirin kiek
viena meta, įsitikino, kad medikų 
atradimas apie jų saugumą yra tei
singas.

Atsiminkite ta: Tikras Bayer As
pirin yrą priskirtas tarpe greičiau
siai veikiančių metodu kaipo pagelba 
nuo galvos skaudėjimo ir visu pap
rastu skausmų ir, saugios kiekvie
nam žmogui vartoti reguliariai.

Jus galite gauti tikrų Bayer As
pirin bile kokioj vaistinėj—pirkdami 
neminekit vien tik vardą “aspirin“, 
bet visuomet reikalaukit BAYER 
ASPIRIN kuomet pirksite.

Bayer Ąspirin

Jaunuolis mirė be- 
puošdamas namus 

savo vestuvėms
Per visų dienų sekmadienį 

Jadvyga Luczkowški, 24 “metų, 
4459 North Major avė., ir jos 
sužieduotinis, Stanley Cherwins- 
ki, 27, 2224 Ridgęway avenue, 
dekoravo jaunosios namus-ves
tuvėms, Dėkingumo dienų. Be
dirbdamas, jaunasis staigiai su; 
griuvo ir pirm negu atvyko dak
taras, numirė, širdies liga.

Susižeidė įkritęs į gat
vėj kasamą duobę

Wilson & Co., darbininkas, 
L. Nanus, *4601 South Paulina 
Street, susižeidė nakties laiku 
įkritęs į duobę, kurių gatvėj 
iškasė gaso bendrovė vamzdžių 
taisymui. Nežiūrint, kad jis 
susižeidė, Nanus atsisakė pri
imti medikalę pagalbų, kai at
važiavo vežimas paimti jį ligo
ninėn.
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Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
‘adienį. Ketvirtadienį ir šeštadienį kaip 

9:30 vai. ryto ant W(.
(5000 Wattspajėgoš|^||55H|||H|H^B| 

Šią stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
Stočių. |.

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

’ ' V*\. V* ** •’* '• ’ M . ♦ ... • ’v • « •'* , • ■ i’

’ Dėl Padėkavonės Dienos Šventės (Thanks- 
giving Day) Naujienų radio programas yra per- 
keltas j Trečiadienį ir vieną pusvalandį aukš- 
čiaus, nuo O.OO iki 9.30 ryto. Po to vėl įvyks 

^eštadiį|j|ais

Antradienį, kėtvirtadienį ir šeštadieni kaip 
9:30 vai. wto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles

ti, tai darbai susitrukdys ku- Antradieniais, Trečiadieniais
riąm laikui. i ••

Negalėdamas gauti 
darbo bandė 

nusišauti
51 metų elekromechanikas 

James J. McGovem, 5457 Ellis 
avė., per ilgų laikų negalėda
mas gauti darbo bandė nusi-j 
šauti. Paleido šūvį į galvų. 
Guli Billings ligoninėje. Spėja, 
kad mirs.

Apiplėšė Bridgeporto 
alinę '

BRIDGEPORT—Du ginkluo
ti piktadariai vakar anksti rytų 
apiplėšė lietuvių alinę ties 3321 
Lituanica avenue. Jie atėmė 
nuo savininko $15.

Jaunas briedis pas J. 
Pocius trečiadienio 

vakare
BRIDGEPORT. J. Pocius, ku- 

ris užlaiko taverno biznį ant
rašu 3313 So. Halsted St., su
silaukė labai visų mėgiamo sve
čio iš Michigan miškų—jauno 
brieduko. Ji keps trečiadienio 
vakare. Visiems, kurie atsilan
kys, teks paragauti naujos švie
žienos.'—VBA.

ACCORDIONAI
Saxophonai* Gitaros, Pianai 
parduodami' lengvais išmo
kėjimais. Pilnas kursas lek
cijų dykai.

12 Basų Accordionai už
$19.50

48 Basų Accordionai už
$49.50

80 Basų Accordionai už
$69.50

120 Basų Accordionai už
$9$.5O

Accordionai padaromi ant 
užsakymo

Jos.F.Budrik
INCOBPORATED 

3417 So. Halsted St 
Tel. Bftulevard 4705

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 45Š0

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMS LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

DIDELĖ THANKSGIVING PARĖ
Veltui skanus užkandžiai ir gros gera muzika.

Seredoj, Lapkričio 27 d., 1935 m.
Kviečiame visus draugus ir kostumerius i šią parą. Visi gražiai pa

silinksminsime ir smagiai laiką praleisime.
KVIEČIA SAVININKAI—A. IR S. BALCHŲNAI.

10314 So. Michigan Avenue

O
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ESTETIŠKAS KAMBARIŲ DEKORAVIMAS
Garsus anglas, Disraeli, pa

sakė, jog “geriausias būdas , ap
saugojimui civilizacijos, yra 
tinkamai įrengta gyvenama 
vieta. Nuo gero namų įrengi
mo priklauso busiančių namų 
gerumas, kurie reiškia dau
giau, negu kas kitas pakelk 
mui žmonių civilizacijos”.

čia pasakyta daug tiesos. 
Didėjant 
apie tai, 
linga ir 
kad butų 
gyventi, jis gerina netobulus 
įrankius, gyvenamus namus ir 
kartu savo -būklę. Kai žmogus 
vienokiu ar kitokiu budu at
siekia tobulesnių dalykų, tai 
jis pažengia pirmyn. Tą mes 
vadiname pažangą. Pažanga 
tik tada pasireiškia, kai esti 
iš> praeities gyvenimo patyri
mais įkūnyti nauji dalykai, ku
rie tam laikui pilnai atitinka 
ir įrodo, jų vertę.

Kaip visur kitur, taip ir 
kambarių dekoravime \ nemen
ką vaidmenį vaidina asmeniš
kas skonis. Bet Amerikoj as
menišką skonį nustelbia šitos 
šakos pramonė. Pramonė pa
ruošia rakandus, medžiagą ir 
bando pravesti madas. Sienų 
dekoratoriai turi irgi savotiš
ką “skonį”, kai dekoruoja tuš
čią butą, nežinodami kas at- 
sikraustys ir ar jų rakandai 
tiks prie sienų. Gal dėl tos 
priežasties didžiumoj namai ir 
neturi estetinio darnumo, kas 
įrodytų žmogaus augštą supra
timą tvarkos ir skonio.

Kad turėti gražiai ir su4 sko
niu įrengtus kambarius, dar 
nereiškia, kad tas brangiai 
kainuoja, kartais pigiau. . Visą 
tai priklauso jį|H|^ino j imo, ko-5 
kių daiktų ir kiek reikia pa
sirinkti, žiūrint j buto didu
mą. Visuomet reikia pirma žiu

žmogaus supratimui 
kas jam yra reika-i 
tobulėjant skoniui,! 
patogiau ir lengviau

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 1:00 p. p.

♦ ♦ ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Vąlandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

♦ ♦ ♦
PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 

State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto romuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r.’ 
iki 5 po piet.

t v,. j, ...♦ ♦ ♦

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Bureri Street. TeL WABash 

< 9207.

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
< Washington ir Clark gatvės. Čia 

randasi majoro Kelly ofisas, vi- 
J si miesto ofisai, munlcipalis ap- 

skriČio Superior iy Circuit teis- 
■■ mai, sveikatos departamentas, 

apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
, dolph 8000.
Visi apskričio ofisų telefonai 

. FRANklin 3000. .
♦ ♦ ♦ /

CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatvės. Telefonas WABaSh 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iŠ 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia Saukti 
FIRe 1313.

rėti į didelius daiktus, o ne j 
smulkmenas. Pa v. rakandai ir 
sienos. Kauras turi būti “kė
džių šeimos narys”* kąd jis 
tikėtų spalvų ir piešimo har
moniją. Jeigu kauras turi di
delius .kvietkas, tai kėdžių ir 
sofos apmušimai negali būti 
smulkutėm kvietkom, tai ne
bus sąryšio. Jeigu kėdės mė
lyno apmušimo, tai kauras ne
gali būti raudonas. Mėlynas to
nas padaro kambarį nuobodų 
ir nejaukų, ypač nuo žiemių 
lango.

Gal niekur kitur nėra spal
vos taip pldČiai vartojamos, 
kaip kambarių įrengime. Kiek
vienas daiktas ir daiktelis šlu
boj tiLri savotišką spalvą. Kad 
išvengti nesmagios atmosferos, 
reikia, vengti daug maišytų 
spalvų, kurios .piaujasi tarp sa
vęs. Kai spalvos ne gieda su- 
lyg gaidos, tai toks kambarys 
esti nepakenčiamas ir nesino
ri jame būti. Kad kambaryj 
butų jauki atmosfera, reikia 
atsižvelgti į spalvų tonus ir 
šviesas, šviesiom ir lėkšČiom 
sienom kambarys atrodys „di
desnis ir linksmesnis. Tamsios 
sienos padaro ' kambarį “ma
žesniu” ir nejaukiu. Sienos tu
ri būti lėkščios, t. y. be kviet-

MODERNIZMAS
Norim, ar nenorim, bet mo

dernizmo * dvasia, su savo 
“stream line” įeis j stubų puo
šimo madą. Mes gyvename taip 
vadinama “matymo ir jaus
mo” periodą. Efektai šiandien 
visUr veikia, kaip veikia visos 
kitos aplinkybės — nedatek- 
liai, politiniai reikalai, depre
sija ir pramonės atgaivinimas, 

i Bekeliant praponę ,išt numiru
siu, namų statyboje gimsta 
nauja idėja. Kokie bus nau
jieji namai, aš nekalbėsiu. Bet 
padaryta didelis šuolis vidaus 
puošime. * Sienų popieravimas, 
kurį išrado anglai, jau eina iš 
mados. “Kalcimaininimas” be
veik jau išnykęs. Jų vietą už
ima malevojimas sienų ir lu
bų su dviem arba trim tonais: 
lubos šviesesnio, o sienos tam
sesnio efekto. Malevojant sie
nas yra lengva suderinti su 
rakandais, kad butų darnias, 
malonus kontrastas, o ir eko
nomiškai apsimoka, nes ilgiau 
tveria. Galima jas nuplauti. 
Buvo įėję į madą sienas po- 
pieruoti su “moderniška” po- 
piera — metai paper. Ta po-' 
piera yra žibanti kai blėta su 
sidabro, aukso ir žalvario efek
tais, kuri sudaro gan linksmą 
atmosferą kambariuose. Bet cją 
reikia mokėti pritaikyti prie 
šviesos. Sakysime, sidabrine 
popiera tinka tik tuose kam
bariuose, kur šviesa iš pietų 
pusės, o žalvario ir aukso — 
iš žiemių ir rytų pusės__ Šita
popiera madoj 
su ja neverta

Kitas naujas 
išdįrbimas yra 
pigiausias, tai
žiu. šitas medis vadinasi Flex- 
wood. šitą medį perdirba iš 
bet kokio medžio šitokiu bu- 
du: verda vandenyj Jr kartu 
grūdina su elektra, kol medis 
ištinsta, sakysime, nuo 8 co
lių iki 40 colių storumo. To
kiu budu priruoštas medis btf- 
na labai gražus. Tada jį sii- 
pjauja plonom lentom ir jo 
“grainą” dėda į priešingą pu
sę, kas sudaro labai gražų ir 
natūralų efektą. Tokiu medžiu, 
galima išdirbti lubas, pame-; 
liūs, klėtkas, kaip anglai kad; 
senai taip daro.

Medžiu išmuštos sienos esą 
sveika gyventi, nes drėgmės ir 
šalčio nepraleidžiu. Jas galima 
nuplauti. Malevoti arba vami- 
šuoti nereikia. Rakandai visuo
met tinka, ypąč nemalevoti ar
ba “Bleach
medžio.

‘ ...   Z”' 1

kuotų popierų arba kad ir! 
kvietkuotom, tai mažai mato J 
mom, kad nedarytų Utėriipci-j 
jos į rakandus. Dėl Šitos prie-l 
žasties realistihes rožės, vy-i 
nuogės, landšaftai ir *kiti de- 
taliaį įtodo musų ignorancįją.; jjinuočių, |<daįro?Jfizil#?
Parodo, v kad mes žiūrime Jį 
smulkmenas, nesuprasdami es* i 
tetikos ir aplamos harmonijos.! 
Mat, .sienos yra fonas, prieš 
kuriąs gyvai/ turi matytis ra
kandai, paveikslai, kaurai ir, 
pagalios, žmonės* kurie ton gy
vena.

Sienos nėra taip svarbus, bet 
pagčlbinis dalykas* gurios bet
gi turi rištis su dominuojan
čia rakandų skema. Maloni! 
kambario, ypač seklyčios, at-; 
mosfera gali būti sugadinta1 
prikrovus perdaug nereikalin-į 
gų daiktų, ypač spalvotų pa-’ 
duškaičių, vėlukų,' žahimynų! 
stiprios spalvos “drėpsų” ir tt.; 
Krautuvės begales viso
kių daiktų hamąms, bet rei
kia atsargiai j uoš' pasirinkti ir 
nepadaryti gyvenamą butą .^pa
našų J,krautuvę.^Jtambarys ne
turi, būti užverstas* o tik už
pildytos tos viėto&f kurios per
daug tuščios. Plikos sienos 
taippat neturi jokios introduk
cijos j rakandus.

šituo klausimu reikėtų daujg 
kalbėti, kad visus musų gy
venamų namų trukumus butą 
galima nurodyti. Bet aš nors 
trumpai paaiškinsiu* kurion 
linkmėn eina vėlesnių laikų 
stubų puošimo mada.

IR EKONOMIJA
Kol kas šitas medžio stylius 

dar nėra išsiplatinęs. Jis leng
viau bus pravesti naujuose na
muose. Senuose, kad išmušti 
sienas medžiu, reikia daug re
monto. £et malevojimas šienų 
su moderniškais efektais jau 
dabar madoj. Rakandai mo
derniški gerai tinka, neg jų 
.apmušimas / paprastai neturi 
ikVietkų!- Moderpižfrna^* zreika- 
lauja, kad butų Šviesi, dinks^ 
ma ir paranki atmosfera gy
venamuose butuose.

— M. J. š—kis.

pravartu žinoti*' kas yra spal
vą. ./ .

T----- --T-

Vengrų dailės paroda 
Webster viešbutyje

ilgai nebus r;' 
prasidėti.

vidaus sienų;
geriausiais ir 

nedažytu med-

ILLINOIS . EMERGENCY RELFEF 
COMMISSION, 1319 South Michlgan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
\ Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p.

♦ ♦ ♦
IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

House). Telefonas, HAYmarket
* 6374, klauskit Misa Helen Jerry.

COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 
Harrison ir So, Woqd kampas.

i Telefonas SEEley 8500. x

Praeitą šeštadienį Webster 
viešbutyje, 2150 Lincoln Park 
West, atsidarė iš Vengrijos; 
prisiųstų tapybos eksponatų 
paroda. Parodą atstovauja 67 
vengrų dailininkai. Paroda aV 
sidarė su ceremonijom, kurio
se dalyvavo ir pats Vengrijos 
konsulas.

Vietiniai vengrų dailininkai 
parodoje nedalyvauja. Pėržiu-; 
re jus parodą, pasirodė, kad 
daro ne visai blogą įspūdį, čiaį 
nėra jokio “modernizmo” 
atrodo, 
pažįsta 
nizmo.
lis jau parduotų.1 Geriausiai 
man patiko, tai prof. Rudolfo 
Nageli tiltas, ir Aldor Jąnos 
Laszlo mergina su gitata.

Tikėjausi pamatyti vieno pa
saulyj garsiausio portretisto 
vengro Phillip de Laszlo dar-! 
bus, bet, deja, jo čia nebuvo. 
Jis gyvena Londone ir esąs 
taip “busy”, kad nespėjus lor
dams portretus piešti. Jis imąs 
už portreto nupiešimą nuo 10,- 
000 Iki 15,000 dolerių.

Geras vengrų sumanymas 
turtėi importuotą iš Vengrijos 
dailės parodą. Tas pilnai ap- 
sipiokėjo 
liai.

Paroda
1 d.

boliąi. Jiie$vrip^ntubjay;;spal-' 
vas, .o Jų :koi^l^ųįW;!sWia- 
si daugeliu?atyej^ nuo tų kom-

aft švięsą. IHM Ratuoja 
įvairių spalvotų spindulių ilgį. 
Bet kitokių ^ spalvų neturime, 
kaip lik taį /.išdunda 
šviesa...
tinis. .Ji viSH|m#;Jr/Vįęiiodte 
.spalvas ^rpdfc'i^iŽįkŠJ* v?«orę- 
dami surašti f ? felyM ? šaltidį, 
ieškojo jų baltoj' šąįilės švie
soj. Jie kąd? baltus
šviesos ;įferięištąs
per • atikliiię ' Išduoda,
kaip Įf ?
spalvų. ToŠ šito
kios: Tfyš' m ' 
tona, raudona- 
trys jungtinį, 
— visošešidš^ 
vos.
fleksaij -MSį 
vos ir .tai-.
siranda šitčkid bildu: Geltona 
spalva, g^yė&rna-, #tėt$f .;iilė- 
lynos,.
šta ■j*ų reHekšas žaliai Rau
dona stovi tarp mėlynos ir gel
tonos, čia irgi,,tas pat —- gim
sta fidlj etinė įr oranžinė spal
va. Dabar jau turime šešias 
prizmatines spalvas, daugiau 
spailvų ' spektroskopas neparor 
do. Jeigu paistų parodyti, tai 
butų < tik refleksai- nuo -antra* 
eilių reflekcijų. Taigi visų pig
mentų Šaltinis tik tos trys 
viršminėtos pagrindinės spal
vos, ar tai 'butų šviesos spin
duliuose ar medžiaginiuose pig
mentuose. šitų šešių spalvų 
vainikas vadinasi spėktros jry*. 
siu. šitos spalvos yra amžinės; 
jų elementai nesikeięia ir ne- 
išnyksta iš <gyyęnimo, kol sau
lės šviesa gai^jpą .energiją.

Tik musų ž#mė turi trupu
tį įvairesnių g, spalvų,,; negu 
spektroskopas §pąrodo. žemės 
'daiktuose, ypatingai augmenys 
se,. eina ^ęitįęnosi.^ procesas. 
Daiktai auga, 5 .bręsta* blunka, 
pūva ir keičią^ savo išvaizdą. 
Spalvos... oxidųoją^i, kombinuo- 
jasi su. kitomspalvom, rūdi
ja, kol pagalios, visai neten
ka skaistumo. Kitos spalvos 
tuo pačiu kartu esti skaisčias 
ir stiprios. Kaįp visi kiti daik
tai gyvybės i*afe keičiasi, tžlp 
ir spalvos — pigmentas (de 
prizmatihės spąlvos). Esant 
tokiai gamtos taisyklei — am
žinai keistis, judėti; kad pa
laikyti gyvybę, įvyksta miši- 

! nys. Vieni. gimsta, kiti mir-

.ir<ihWna ir
■'rbįlėltšai 

B&tini§š -sp'al-

kdd jbs ar-

šta; vieni dar jauni, antri -- KONSULAS LFIT. VAITKAUS 
seni; vieni gražus, kiti ne.

/taip ir musų žemėje spal
vos yra labai įvairios, kaip 
įvairus visokie daiktai, kurių 
kiekvienas turi savotišką spal
vą. Prie? tokių gamtos keitimo-! 
si apystovų, vyksta pakriki
mas spalvų harmonijoj — vie
nos palšos, kitos aštrios. Tik 
saulės šviesa ir erdvės mėly
numas sujungia vienon ske- 
mon. Pav. saulioleidis nudažo 
visus daiktus, neišskiriant ne 
vandenį, rausvai. Tada kiek-l 
viena spalva “gieda” kartu, 
lyg muzikoj orkestras. Tas yra 
spalvų orkestracija. Kad butu 
aiškiau, imkime šitokį palygi
nimą. Jeigu mes žiūrėsime pro 
langą ir matysime kaleidos-1 
kopišką spalvų daugybę. Ten 
bus daug žmonių gatvėje, me
džiai, trobesiai, debesys, kami
nų durnai, -krautuvių iškabos, 
vėliavos, automobiliai, šviesos, .
langai ir it. Visi šitie daiktai sutiktuvėse sekmadtenj. gruo-

džio 1 d., Ashland Boulevard 
Auditorium. •*

P-s Kalvaitis vadovavo Da
riaus ir Girėno skridimo orga
nizavimui ir daug ' prisidėjo 
prie Įeit. Vaitkaus žygio įvy- 
kinimo.

vėliavos, automobiliai, šviesos,

lošia savo/ rolę didelėj spalvų 
orkestracijoj. Spalva yra ta 
kalba, per kurią mes atskiria-; 
me įvairius daiktus nuo vjens 
kito. Ore , visas šitas spalvų 
mišinys yra apsuptas atmos
feros ar tai butų rytas, diena 
ar vakaras, — erdvė visuomet 
■išlaiko lygsvarą: Perdaug rau
doną spalvą erdvės mėlynė su
švelnina melsvumu, o saulės 
šviesą smėlyną spalvą rausvu
mu. Baltas ir juodas nėra 
spalvos. Tai neutralus ėlemen- 
tąn ■ >’■ / •

Vėliau gal teks pakalbėti iš 
ko dažui padaromi, v it kokį 
vaidmenį lošia, spalvos indus- 
trijoj.' ', ' ' ■■ ‘ •

Čia paaiškėja kas

1 razbaininkai’’
Gruodo & d, jie ^ada “svietą

1 -j^<'^&iygintiVf' *;
I ■ ' .

Jau buvo pranešta, kad 
gruodžio 8 d., Chicagoje ma
tysime “žemaičių razbainin- 

’ką” bei “svieto ■ lygintoją”

TRIJŲ METŲ MIRTIES 
SŲKAKTUVfiS
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kos ir dainų. Viskas supinta 
į malonų, įspūdingą dramatinį 
veikalą, kuriam sunku rasti 
palyginimas. Tam visam pri
sirengimo darbui vadovauja 
ne kas kitas kaip musų nenu
ilstantis muzikos ir scenos 
darbuotojas, Chas. Steponavi
čius.

“Blindą” scenoje matysime 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted st., gruodžio 8 d., 4 
vai. vakare. Po perstatimo 
šokiai prie G. Stephens Reve- 
lers orkestros. Bilietų kaina 
prie durų 65 centai, iš anksto 
po 50 centų. Galima gauti 
Naujienose ir pas choristus 
bei kuopos narius.

Pasimatysime pas ^‘Blindą”.
Kvieslys.

Lietuvos Konsulas Chicago- 
je, p. Antanas Kalvaitis, kuris 
kalbės Leit. Felikso Vaitkaus

Trys vaikai užsinuo 
dijo suvalgę flėkų
Trys jauni kūdikiai, Mary, 10 

metų, George 7 ir Lilian Pis- 
copo, 5,1816 Emerson avė., sun
kiai susirgo suvalgę flėksų sriu
bos. Policija ieško kradtuvnin- 
ko, kuris sugedusį maistų par
davė.

“Blindą”. Taip jau žinoma, 
kad jojo parodymu rūpinasi 
Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras su socialistų kuopa. Bet 
gal nevienam žingeidu bus 
patirti kas tą razbaininkų 
bandą sudaro?

“Well”, čia tą slaptybę iš
duosiu: Ne kas kitas kaip tik 
rinktini ir rinktinos scenos ve
teranai, kurie jau visiems yra 
gerai pažįstami ir visų pa
mėgti, kaip tai: Roselandietis 
Liutkevičius, chicagieČiai, Sta
siūnas, Pačkauskas, Virbickas, 
V. Asčila, Radišauskienė, Ona 
ĮSkeveriutė. Na, ir dar apie 
20 kitų susitelkę apie “Blin
dą” dirba be atlaidos, kad pa
rodyt kaip baudžiavos laikais 
'Lietuvoje*“1 liaudis' prieš ’ ptinus 
kovojo.

Atneš jie ašarų ir juokų
Tame kovos procese matysi

me ir ašarų ir juoko, muzi-

19 Alleys 6 Stalai 19 Alleys 
Riskit bolę dėl geresnSs 

sveikatos!
SOUTHWEST BOWUNG

ALLEYS 
1659 Blue Island Avenue 
Telefonas CANAL 7554 

William Arkanas Jack Whitehead

P.CONRAD 
STUDIO 

420W.63rdSt 
Englevood 3883-5840 

Dar gražiau, moderni*- 
Iriau irengta.

Crane Coal Co.
„ S, Lęng Avė.

PARENGIMAI
I ' ' , I*

ir, 
kad vengrai dar ne- 
amerikoniško moder- 

Paveikslų yra 'dauge-

finansiškai ir mora-

užsidarys gruodžio;

Bendradarbis.
i '

SPALVOS
Spalvų orkestracija

Mikas Šileikis
, * •■i... . , T

Praeitą kartą rašiau, 
augmenys keičia pigmentus — 
spalvas. Pirma, negu prieisime

sp^ų lidrmMjos YU 
sų spalvų orkestracijos — bus

kaip

KAZIMIERAS BARTAUSKAS
Persiškyrė su šiuo pasauliu ■< 

lapkričio 25 dieną, 2:00 valan
dą po piet 1935 m., sulaukęs į 
66 metu amžiaus, jsfimęs Me
dingėnų parąp.,. Telšių apskr,

Amerikoj išgyveno 30 metu.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį PaulirflĘi, sunu Kazimie
rą, 4 dukteris Domicėlę Liut
kus, Valeriją, Joariną ir Sta- 
Sislavą, pusbrolį J. Bartauską, 

pusseserės Emiliją Raman-" 
' čienę, Marijoną* Mėžeikiė'nę;

Katryną Mažeikiene, žentą 
Liutkų ir anūką Planą, o Lie- 
ituvoj brolius Vincą ir Juozą 
ir seserį Barborą.

Kūnas pa$ajrvotąs randasi 
11825 S. State St. Roseland,

- Tel. Pulman 1534.
Laidotuvės ivykp , šeštadieny 

lapkričio 30 dieną, 8 :00, vai. 
ryte iš namu i Visu Šventu pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos ipąmaldps už ve
lionio sielą, o Uš ten bus nuly
dėtas į ŠV, Kazimiero kapines. )

Visi a. a. ''Kažimiėras , Bar
kauskas .giMirtė's, draugai ir > 
pažystame esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Suuiis, Dukterys, - 
Pusbrolis* Pusseserės, žentas, 
Anūkas ir Gimiriės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius LačhftNvicz. Tel. Pullrtian 
1270 arba Canal 2515.

—-

. HELEN SUDENTIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

28 diena lapkričio mėn. 1932 
. m., sulaukus 23 metu amžiaus, 

gimus Tauragėje, Lietuvoje.
Paliko dideliame nulitidime 

vyra Petrą, sunu Rąymonda., 
motina Elzbietą, broli Edvin, 
šeseri Marthą ir gimines.

Jau p^ąšlinko tęys mėtai, kai 
tave, mano mylima Helenukė, 
nelaimingoji mirtis ištraukė iš 
musu tarpo. Tavo vytas ir 
sūnelis tave, musu brangioji, 
laukiame sugryžtant, bet IrtU- 
su laukimas veltui. Visokios 
gėlės pranyksta ir vėl sugryž- 
ta, bet tu jau nebesugryžti. 
I^aikui bėgant gal kas ir pa
miršta tave, bet tu, musu 
brangi, pasiliksi musu širdyse 
amžinai. . -

Mylėjome tave, kuomet bu
vai gyva, taipgi neužmiršime 
tavęs ir dabar. Tu pas mus 
jau nėbesugryši, bet mes anks- 

* čiau ar Vėliau pas tave ateisi
me. s Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame
Tavo Vyras Petras, 
Sūnūs Raymondas, 
Motina, Broliai ir 
Seserys.

Kviečiame visus draugus ir pažystamus ant

STIRNOS (DEER) PIETŲ 
TBANKSGIVING EVE 

Seredo j, Lapkričio 27 d., 1935
JOHN POCIUS

<8813 So. Halsted Street
VELTĮUI PIETAI, MUWAk §QKIAI.

LAPKRIČIO 27.—Lietuvių Kareivių D-jos Uniformų skyriaus 
šokiai su laimėjimąįs f.šemetų svetainėj, 1500 S, 49th 
Avė,, Cicero, 8 v. v. Įžanga? Kviečia Rengimo Komitetas.

LAPKRIČIO 27—SLA. 122 Kuopos Balius Jr Dimbehp svetainėj, 
4523 So. Wood Street. Pradžia 7 v. v. Įžanga—-25c. Lai
mėjimui kalakutai.

LAPKRIČIO 28—Raudonos Rožės Kliubo Sportininkų šokiai— 
į. u Lietuvių Liuosybės svetainėje, 14th ir 49th Court, Ci

cero, Henry Peters orkestras, įžanga 35c.
GRUODŽIO 1 d. — Leit Felikos Vaitkaus Sutik

tuvės, Ashland Boulevard Auditorium, Van 
Buren ir Ashland bulvaras. Dalyvauja iš 
Lietuvos grįžęs lakūnas Vaitkus, p. Vaitkie- 

; nė, daug žymių svečių. Muzikalia progra
mas, filmai, ceremonijos, Šokiai. įžanga 75 
ir 50 centų. Pradžia 6:30 vakare.

GRUOnžIO 8—Lietuvių Moterų Draugijos, “Apšvietos bazaras”, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3183 South Halšted Street, 
1 vai. pp. Įžanga—10c. Pelnas Oak Forest Prieglaudos 
seneliams.

GRUODŽIO 8 — Roselando Lietuvių Laisvamanių Kuopos —' 
Balius ir Koncertas, Dafbininkų Svetainėje, 10413 Mi- 
cliigan avenue. Pradžia 6 v. v. Įžanga 25c.

GRUODŽIO 8 — Chicagos Lietuvių Vyrų Choras ir LSS. C. 
Centralinė Kuopa stato '“Blinda, Svieto Lygintojas” Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 8133 South Halsted Street, 
4:30 vai. pp. šokiai, Stephens Revelers Orkestras. Įžan
ga 65 c. iš anksto — 50 c. Bilietus galima gauti “Nau

jienose”, pas kuopos narius ir pas choristus.
GRUODŽIO 15—“Naujos Gadynės” choras stato operetę, “Tul

pės”, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted 
Street. Bilietai—65e. {Prie durų—75c.) Pradžia 4 vai. pp.

,.3.1’i

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu, reikalauji pinigų ant Pirmo Morgicio;;
^??^drąud6š^hųo:<ughieš*?fvėjo,

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 279(1 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUOAVOJIMO B-VES
'.y: ■ RAŠTINĖJE



Sutiktuvės
VIETA

vaistinėje

South

South

South

yvių pavardės bus pas

CLASSIFIEDADS

COAL

«

Fumished Rooms

romatiški turkiški tabakai kurie
vartojami į Chesterfield jiems
duoda malonesnį aromatą ir

S Ų M A l Š.Y. M ’Ą'S* L' E N G V O N U N O K U SIO N A MIE •Chesterfield

Teisėjas Niemeyer išneš nuo- 
sprendį gruodžio. 2 džįuri- 
ninku papirkinėjimo byloje

Reikalauja Bagdoną, 
kitus nubausti už 
teisino paniekinimą

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

C 1935, 
LlGGBTT & M YBJR3 

Tobacco Co,

geram cigaretui. .
uiį J.'7// ■ t / 1 . • ' V ■

■ ", ■ . . ' j

.Tinkama dalis turkiško tabako, sumaišyta su 
musų lengvais nunokusiais namie-augintais taba- 
k^is padeda duoti ChesterfięĮds dauginus aromato, 
padeda duoti jiems geresnio skonio. , ? ‘į

Kur galima gauti 
Vaitkaus Sutik
tuvių Bilietus

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano . Movlng 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408

Pašauk mus dėl dykai ap 
25 metai patyrimo —

tautos du‘k- 
ų ar f kitur,

GYVENKIT DIDMIESTY

GRANT HOTEL 
6 N. Dėarborn St. 
Tek Dėarborn 9657

Salėj — 75 centai: Balkone

mes importuojame tūkstančius svarų iš 
I Turkijos ir Graikijos

Jums nekainuos daĮigr, bet už 
tai jsigysite daug smagumo

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunu instrumentu 

$350 Altę^ąK 1935 m. modelis $76.00 
$18 Cornet už  ........................... C?
$25 Albert CIarnet ........ ......
$18 Smuikas, kęsas ir smičiolas $6.50THE BRIDGEPORT ROOFING CO.

Ar jusi] stogas reikalauja patai
symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokj blškorystes 
darba.

3216 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4965.

* REIKALINGAS atsakantis vyras 
suprantantis visokį darba kaipo pri
žiūrėtojas namo. Už patarnavimų 
duosiu 4 kambarius, pečiais apšildo
mi, gera transportacija arti 88 St. 
ir Cottage Grove. AtsiŠauklt 
JOSEPH M. GREENWALD & CO. 

9152 Commercial Avė. 
Teik S,o. Chicago 1701

Vięntjk Įgabenimo Muitas už svarą yra 35 cen- 
tai M bet turkiškas tabakas yra būtinai reikalingas

Miscellanebus for Sale 
įvairus Pardavimai

Tyrinės Bagdono sąskaitas 
už laidotuves

Su Naujuoju Bosch Radio 
GIRDfiSIT EUROPĄ 

1 metus išmokėti — priimsim 
inainus

RADIO ENGENEER. SERVICE CO. 
{steigta 1922

Garantuotas ekspertų patarnavimas 
Didelis pasirinkimas įvairių mode

lių ir padarymo.
5140 S. Kedzie avė. Hemlock 2929

ARD AUDITO 
RIUM Van Buren ir Ashland bulvaro kam 
pas.

BILIETAI
SALES ĮTALPA — 4,000.
PROGRAMAS: Pakviestą p. H. Bartush, N. Gu- 

gienė, A, Steponavičienė, K. Pažerskis, Sta
sys Rimkus, Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, “Birutė”, “Pirmyn”.1^
DALYVAUS: Leit Feliksas Vaitkus, p. Mar- 
tha Vaitkienė, p. Kalvaitis, konsulas, 
ALTASS Valdybos nariai, Lokalių Komiteų

LAIKAS: Sekmadienis, Gruodžio 1 d. 6:30 vai. 
- vakare.

ASHLAND

Iš Lietuvių Auditorijos lap
kričio 28-tą, ketvirtadienį 5 
vaĮ. vakare, prasidės žingeidi ir 
pamokinanti kelionę, ^'ųž f kurią 
nekartą pasaulio keliautojai 
praleidžia ir dideles sumas pi
nigų. Ir vien tik už tai, kad 
pamatyti įvairių tautų tradici
nius papročius, žmonių kasdie
ninį gyvenimą ir jų būdą. Ar
tistas baleto šokėjas Vytautas 
Beliajus ir jo grupė nuo sce
nos mintimis nusives mus | par 
šaulio tolimus kraštus, ir įvai
rių tautų šokiaiš aiškiai atvaiz
duos tų tautų kulturinj gyveni-

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

PARDAVIMUI Tavern labai geroj 
vietoj. Visokių tautų apgyventa. 
Parduosiu pigiai.

1335 W. Madison St.

Chicagos ir federaljų valdiniunkų ir aviato 
riy tarpo. (Kitų 
kelbtos vėliau).’
LEIT. VAITKUS į PAKILIMO IR KITI

FILMAI, i
ŠOKIAI. (G. STEPHENS
BARAS IR UŽKANDŽIAI

Atstovaudamas prokuratūrą, 
adv. Julius Sherwin vakar pa
reikalavo kriminalio teismo 
teisėjo Niemeyer nubausti 
graborių J. J. Bagdoną ir tris 
kitus asmenis už teismo pa
niekinimą.

Toks buvo prokuratūros 
pirmas žingsnis, byloj, kuri 
vakar prasidėjo dėl, bandymų 
papirkti adv. Juliaus P. Wait-

Musų jaunuoliai ’ spindį aukštų 
talentų žvaigždyne

Nors musų,įtaptą dar jaunu
tė, bęt mes 
jau nemažai talentingų žmonių 
įvairiose srityse; ^Bęt tik bėda, 
kad kartais esame perdaug už
snūdę ar pavargę. Mes kartais 
rodos ir nesj^ą^ p iv apsidai
ryti, kad tinkamiau įvertinus, 
0 Jau Sėtuvių ^utos du‘k- 
ters-sunųš, 
jau skaisčiai spindi svetimtau
čių aukštų talerių žvaigždyne. 
Pažinkim ir į 
talentus, užį 
pagerbs kitų^/t^ic^^ ' gB•

Programaš/prąsides 5-tą vai. 
vakare. Po programai bus vi
sos publikos linksmus šokiai 
prie geros mųz^psr o prie už- 
kandžių ir garimų ipandagus 
patarnavimas. ,Įžanga 35 cęn- 

.■ *.!■ '-V' ' -A. '.u.,1.' _ _ '

RENDON kambarys r— prie dvie
jų žmonių —' Visi parankamai — 
yra garažius.r 6916 S. Maplewood 
Avė. Hemlock 9258.

Padėkavonės dienos 
vakarė pamatykite 

pasaulį

menų ir nępaėijiė didelę su
mą pinigų iiž iaidtuotuves pra- 
eityje* panašiaikaip įvyko 
Kelly reikale. (Bagdonas įtei
kė Probate teismui sąskaitą 
$4,000 už Kelly palaidojimą).

Investigacijai pradžią davė 
Miss Estelle Smalis, 19 metų, 
3856 Union avenue, kuri pa
reiškė prokuratūrai, jog Bag
donas palaidojęs jos tėvą, Jo
seph Snialis, 1932 metais, pa
ėmė už patarnavimą $1,519. 
Ar testamentas buvęs 'Stiklas-, 
tuotas, duktė negalinti pasa
kyti, vienok nei velionio našlė 
ir jos motin, nei ji nebuvo ap
rūpintos testamente. Visą 
turtą vėlioms buk perdavęs 
moteriškei, Mrs. Ąnna Kasper 
Nosewick, 4212 South Maple- 
wood avenue. . >

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!!!
1935
1934
1933
1933
$850
$250 karai dabar ___  ___
150 visokios mados ir modelių karų.
Gerai bėganti karai taip pigiai

kaip .... .............   $26
FINANSAVIMO ATSTOVAS 

ANT VIETOS.
1601—1637 N. Ashland Avė.

REIKALINGA veiterka i restan- 
rant ir tavern. Taipgi reikalinga 
virėja. 8216 Vincenneš Avenue, 
Vincennes 1143 i.____ : 'V/

RElKALtJ5FGA'moteris" ar mergi
na nno 30—40 amžiaus prie namų 
darbo — Valgis,- kambarys ir užmo
kestis. Pasimatymui atsilankykite 
i Naujienas, seredoj, tarpe 2 ir 4. *

Prokuratura vakar taipgi 
paskelbė, kad ji padarys in- 
vestigaciją tikslu patirti ar 
Bagdonas nesuklastavo testa-

savo
mus dfttjisfiąu

PARDAVIMUI Tavern* Ahnex ant 
South Sides kampo. Didelis Dining 
ruimis, Šokiams vięta. Įsteigtas 6 
jnętus. Priežastis — kiti bizniai. 
AtsiŠauklt 858 W. 69th St., kampas 
Peoria.

patarnavima^ įj^angk 35 cėn- 
tai.- Vy-
itautas su skyį įrųįję porai va
landų išvažiuos Į Shermąn Ho- 
tęl, kad tenai išpildyti progra
mų keletą numerių. Taipgi pri- 
miritina, kad dar tik trumpoj 
praeity šiame sezone musų- šo
kėjai jau dalyvavo keliuose 
svarbiuose svetimtąųči^ paren
gimuose, kaip tai£, "Sherman 
Hotel Artistą. Gįoodman
teatre, Jane Actams memorial

College. Iš , minimos kolegijos 
jau gavo net keletą naujų už- 
kvieitimų. —Juokus^

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. ' 
skaitliavimų .. _
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co 
3760 Wallace Streėt 
Tel. Boulevard 0260

NAUJIENOS, Chicago, UI. 
skaityti. Už tai, hę abejo, ir 
mums lietuviams bua gana žin* 
geidu, interesinga pamatyti, ir 
bent žingeidumo mintimis pa
skraidyti—-pasigrožėti po platų
jį pasaulj ir tėvynę Lie
tuvą. Už vis labiausia iriums 
lietuviams amerikiečiams pri
tinka visada*; paremti Vytauto 
Beliajaus parengimus, už tai, 
kad mes savo tarpe toj profe
sijoj turime tiktai vieną tokį 
talentingą žifiogiį, kurio kilnų
jį talentą jau seniai pripažino 
ir aukštai įvertino svetimtau
čiai. -

KAMBARYS rendon — vandeniu 
šildomas, patogus, % bloko nuo gat- 
vekarių, 3139 W. 40 St.

ihes bylos džiurininkų. Kal
tinamieji yra J. J. Bagdonas, 
Barbora Pocienė, Mrs, Auna 
Malloy ir vienas Wiliiam 
Burchard. Visi prisipažino, 
kad arba savo noru arba kitų 
verčiami, jie bandę susižinoti 
sų Waitches bylos džiurinin- 
kais arba mėginę į teikti jiems 
kyšius, “kad Waitches pasi
gailėtų”.

Waitches buvo teisiamas už 
prisidėjimą prie James Tho- 
masį Kelly $150,000 testamento 
su’klastavimo.

Laikinos kaires — $1.00 i diena 
Savaitinės ratos, pavieniam^ —

BARGENĄS, 2 augštu medinis. 
Rendos neša $32.00 i mėnesį., Gera 
transportacij^ — Cash $600. Pa-

REIKALINGAS blaivus, apysenis 
žmogus prie namų darbo — Guolis 
ir valgis ir maža v mokestis.

6556 So. State St.

Cjaulės-dšlovinimas turkiško lapinio ta- 
bako. Tabakas suvertas lapas prie lapo-ir 
iškabintas ant ilgų rėmų kaip matote ’ 
iemiaus. • V

Asmenys, kurie nori įsigyti 
Leit, Vaitkaus Sutiktuvių Ęiliė- 
tus iš anksto, gali juos gauti 
sekamose vietose:

‘^Naujienose”, 1739 S. Hal
sted Street; '''

A. G. Kartano
2559 W. 69th Street

J. Mackevičiaus, 2334 
Leavitt Street;

K. P. Deveikis, 1518 
48th CoUrt; ;

J. F. Budrick, 3417 
Halsted Street;

Progress Furniture Compa 
ny, 3222 South Halsted street

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

Mine Run ........ ............ g.____ _ $5.75
Lump, Egg ar Nut ................... 6.00
Scrėenings ____ ___ 4,75

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

Tel. KEDZIE 8882.
PAIEŠKAU partnerio i tavemo 

biznį. Atsišaukite Box 357,. Naujie
nos 1739 ''S. Halsted St.

■ • -.'-‘('t 'z £fnfl-

Buickai — 1984 Olsmobiliai 
Fordai — 1984 Buickai — 
Dodge’ — 1934 Chevroletai — 
Buickai — 1933 Auburnai. 
karai dabar ......................   $200

$125

net už ...........   $8.50
ert CIarnet ........   $10.50
- - ~ _ - - - J.DSTEIN MUSIC ShOP 

axwell St..' arti Sangamon.

Balete žmonių istorija
Balete, taip ir tautiškuose šo

kiuose,, gludi gili žmonių isto
rija. Visų kultūringų tautų ar
tistiško skonio žmonės moka ją

For Rent.
DU po 4 kambarius ant tehdos 

$8.00 ir $12.00 i mėnesi. Naujai iš- 
dekoruoti. 982 W. 19 St.

auginto ir aromatiško turkiško tabako

- 1—I H.. .... ....................... 11^ ....................... .................... ............................ .. , —.....................

Leitenanto Felikso Vaitkaus

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai; ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 rvto iki plet.

LANDLORDS BURBAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division SU 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

CLASSIFIED ADS

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
Už STORAGE IR PATAISYMĄ - 

Taipgi kautai paimti i mainus, .
juodas pony kautas ......  $18

Rudas caracul .......... te4
Jap mink $38
Natūrai maskrat .................... ^$24
Leopard kates ...^........rr’^i..^...t.^"S82 
American broadtail __  $26
Northern seal, $44
Tikra eastern mink ...._____  $150

Ir daug kitų. ;
Jackettes ......................... .
46 kailiukų scarfs nuo .... $3 

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO..

166 N. Michigati Avė 
Atdara iki 9 vakare.

Furniture & Fixtures 
Rakąndal-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkoni. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les., registėrius 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.

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
bučerne. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos. New Life Delicatessen. 
3881 South Halsted St.

Real Estate For Sale

PUIKUS PIRKINYS -- pardavi
mui 6 flatų mūrinis namas — 2 ka
rų garažas, geros įplaukos, pato
gioj vietoj, gera transportacija. mo
kyklos, paikas — $6500. Įmokėti 
$1000 likusi mėnesiniais išmokėji
mais. AtsiŠauklt Joseph M. Greenwald 
& Co. 9152 Commercial Avenue 
Tel. Sq. ęhieago 1701.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGA 10 bučerių. “beef 
boners”, atsišaukit 2029 Grenshaw 
St. užpakalyj.

REIKALINGA patyrusi veiterka i 
lunch room, gera mokestis.

506 W. Pershing Rd.
JAUNA gera mergina prie lengvo 

namu darbo. Gyventi vietoj. Geri 
namai, mokestis. Mrs. Pritikin,

Automobiles
NIEKO NEIMOKET — 12 iki 18 

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

2511 Milwaukee Avė. Bei, 4845
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