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17 žuvo lėktuvo 
katastrofoj

>  .n... ■H.IlK.l.lį

Pasažierinis lėktuvas nukrito Arkansas 
pelkėje, didžiausioj lėktuvo 
katastrofoj Jungt. Valstijose

GOODWIN, Ark., sausio 15. 
—Vakar netoli nuo čia ištiko 
didžiai/sia pasažierinio lėktuvo 
katastrofa Amerikos istorijoje, 
kurioje žuvo 17 žmonių.

Didelis ir puošnus American 
Airlines pasažierinis lėktuvas, 
The Southerner, kuris skrido iš 
Newark į Los Angeles, nukrito 
ir susidaužė apielinkės medžiais 
apaugusioj pelkėje. Nė vienas 
skridusių žmonių neišliko gy
vas.

Pasak dviejų apielinkės ūki
ninkų, kurie matė nelaimę, lėk
tuvas skrido gana žemai ir, 
jautėsi, kad jo motorai tinka
mai neveikia. Urnai virš pel
kės lėktuvo “nosis” nusvyroir 
pats lėktuvas krito pelkėn. Ne
laimė įvyko apie 7:30 vai. va
kare.

Lėktuvas buvo sustojęs Nash- 
ville, Tenn., kur pasiėmė virš 
400 galionų gasolino—užtekti
nai, kad nuskristi į Little 
Rock, Ark., ar Dalias, Tex. Pas
kui dar sustojo Memphis, 
Tenn., kur keli pasažieriai iš- 
lipo ir įlipo kąįyrį j$uji pa- 
sažieriai. .

Lėktuvas' buvo Douglas trans
porto lėktuvų typo, varomas 
dviejų motorų. Iš Newark ik’ 
Memphis lėktuvą vairavo lakū
nas Hunter, kuris pranešė, kad 
lėktuvas yra pilnai gerame sto
vyje ir kad abu motorai veikia 
puikiai, čia lėktuvą paėmė 
vairuoti senas lakūnas Gerald 
V. Marshall, 40 m., kuris dir
ba tai kompanijai nuo 1928 m. 
ir yra išskradžiojęs 9,400 va
landų. Jo pagelbininku buvo 
Glenn Freeland. Patarnautoja 
gi buvo Miss Peria Gasparini, 
23 m. iš Fort Worth, Tex.

Iš Memphis lėktuvas gerame 
ore išskrido su 14 pasažierių 
ir 3 nariais įgulos į Little 
Rock, Azk. Jis palaikė nuola
tinį susisiekimą per radio iki 
už 4 ar 5 minučių prieš nelai
mę. Tada (buvo *tai 7:18 v. 
vak.) lakūnai pranešė, kad 
“viskas tvarkoj” ir kad jie 
skrenda 3,CĮOO pėdų augštumoj. 
Tai buvo paskutinis jų prane
šimas.

Kada pasiliovė radio prane
šimai ir lėKtuvas laiku1 neat- 
skrido j Little Rock, kompani
ja išsiuntė ieškotojus ir į Brink- 
ley, netoli nuo čia, “dėl atsar
gumo” prisiuntė penkis Įigon- 
vežimius.

Tik apie vidurnaktį lėktuvas 
liko surastas pelkėj, o aplink 
jį išblaškytus pasažierių ir į- 
gulos lavonus.

Tuoj aus liko atnėštas paliegęs 
S t. Francis kauntės koroneris, 
kuris prie žiburio šviesos pri
žiūrėjo lavonų rinkimo darbą ir

.........    1 —*-■

SE'RHIž
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Galbūt sniegas; biskj šilčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Ghicagoje buvo 27°.
Saulė teka 7:15, leidžiasi 

4:44.

Kaina 3c

rinko liudijimus nelaimę ma
čiusių žmonių.

Iš pelkės liko išgriebti visi 17 
lavonų—12 vyrų, 4 moterys h 
vaikas. Taipjau išgriebti gal 
ir visi pašto siuntiniai, kuriuos 
lėktuvas gabeno.

Lavonai yra sudraskyti į 
šmotu’s.

Prekybos departamentąs tuo- 
jaus prisiuntė savo atstovus 
apžiūrėti lėktuvo laužus ir nu
statyti nelaimės priežastį. Bet 
nemanoma, kad pasiseks tai pa
daryti.

Lavonai liko atvežti į Memp
his, kur juos bus bandoma 
identifikuoti. Tarp žuvusių pa
sažierių yra ir A. D. Chernus 
(lietuvis?) iš Beardstown, III., 
kuris įlipo į lėktuvą Memphis, 
Tenn.

(SusidaUžymas The Souther
ner lėktuvo yra didžiausia ne
laimė Amerikos aviacijoje, 
imant skaičių žuvusiųjų. Kita 
panaši didelė nelaimė buvo 1930 
m., kada sudegė lėktuvas ties 
Oceanside, Cal. Nelaimėj tada 
žuvo 16 žmonių. 14 žmonių žu
vo pernai susidaužius lėktuvui 
ties Cheyenne, Wyb).
Pirma tai kompanijai

NEW YORK, s. 15.
rican Airlines viršininkai sa
ko, kad susidaužymas The 
Southerner lėktuvo buvo pirma 
tai kompanijai nelaimė, nors 
jos lėktuvai yra išskradžioję 
186,000,000 pasažierinjų mylių 
ir per pusantrų metų yra turė
ję 240,000 pasažierių.

nelaimė
—Ame-

Nesiskubins skelbti 
Italijai aliejaus 

sankcijas
PARYŽIUS, s. 15' — Anglija 

ir Franci ja susitarė nesisku
binti skelbti Italijai aliejaus, ar 
kurias kitas naujas ekonomi
nes sankcijas. Anglijos užsie
nio reikalų ministeris kapt. 
Eden irgi gavo instrukcijas ne
daryti jokių siūlymų dėl toli
mesnių sankcijų, bet laukti iki 
paaiškės padėtis.

Ethiopai skelbia dar 
vieną pergalę ant 

italų .
ADDIS ABABA, s. 15.

Ethiopijos valdžios pranešimas 
sako, kad Ras Seyoum kareiviai 
šiauriniame fronte sausio 2 d. 
užklupo italų pulką ties Gheral- 
ta, užmušdami 65 italus ir at
imdami daug ginklų, mulų ii 
maisto. Iš ethiopų pusės žuvo 
6 kariai ir 9 liko sužeisti.

LONDONAS, s. 14. — “Gar
siausias Anglijos šių laikų ra
šytojas įr poetas” Rudyard 
Kipling, 70 m., po skubios ope 
racijos yra kiek geresnis, bet 
visgi jo padėtis tebėra labai 
rimta.

MEXIC0 CITY, s. 15. — 
Grupė žmonių užpuolė miesto 
salę Vilią Gracia Zacatecas 
valstijoj ir užmušė du miesto 
viršininkus.

Chicago, III., Ketvirtadienis, Sausio-January 16 d., 1936

Didelis ir puošnus dviejų motorų Dauglas typo pasažierinis lėktuvas “The. Southerner”, kuris užvakar vakare susidaužė 
Arkansas pelkėse ir kuriame žuvo viso 17 žmonių — 14 pasažierių ir trys aptarnautojai. Spėjama, kad nelaimė įvyko užsi
kimšus gasolino pervadoms., r ;

“THE SOUTHERNER” LĖKTUVAS, KURIAM SUSIDAUŽIUS ŽUVO 17 ŽMONIŲ

Plėšikai apiplėšė 
žuvusiųjų pasa

žierių lavonus
15. 
ir 

bando su-

GOODWIN, Ark., sausio 
— Federalinai, inspektoriai 
linijos viršininkai 
rinkti visas galionas žinias apie 
įvykusią su lėktuvu , “The 
Southerner” nelaimę, kurioj žu
vo 14 pasažierių ir trys įgulos 
nariai. . ;

Lėktuvas yra taip sudaužy
tas, kad gal niekad nepasiseka 
nustatyti ' nelaimės priežastį 
žuvusių lavonai rasti taip su
draskyti, kad sunku j uos, ■iden
tifikuotu Daugelis jų pušiai 
perpjauti, su nudraskytomis 
galvomis ir rankomis.

Bet pasirodė, kad pirmiau* 
negu gelbėtojai užtiko lėktuvą 
jį užtiko plėšikai, kurie žuvu 
sius pasažieriųs apiplėšė. Fe 
deralinis agentas, kuris vienas 
pirmųjų pasiekė nelaimės vie 
tą, sakosi matęs vieną žmogų 
kuris ištraukė iš lavono kiše: 
niaus didelį pluoštą pinigų ii 
pabėgo' į gilumą pelkės. Jis bi 
jojęs plėšiką šauti, kad tam 
soje nepataikius į visai nekaltu 
žmogų. Pasažieriai * rasti api 
plėšti, o aplink j Uos rasta iš 
mėtytos pinigų šernolės.

Pašto siuntiniai taipjau api 
plėšti. Tik keli maišai rasti ne 
paliesti, O kituose maišuose bu 
vę laiškai rasti išmėtyti pelkė 
je, kaip koki lapai.

Visa nelaimės vieta dabar ta 
po aptverta virvėmis, nes ii 
gelbėtojai bandė pasiimti žmo 
tus laužų, kaipo suvenirus.

žuvęs A. C. Chernus, 37 m. 
pasirodo yra iš St. Louis. Jh 
buvo kontraktorius dirbęs kar 
tu su Hardwick Constrųctiot 
Co., kurios prezidentąs W.- S 
Hardwick, 45 m., Beardstown 
III., taipjau žuvo nelaimėj. Abi 
jie sėdo į lėktuvą Mėmphis

Tarp žuvusiųjų yra Mrš. Ga 
muel Horovitz, 38 metų am 
žiaus, jos sūnūs Seba, 4 meti 
ir jos uošvė Mrs. B. Horovitz 
62 m., visi iš Wakefield, Mass 
Visi. trys skrido atostogoms 
Californiją.

LONDONAS, s. 15. —Cynt 
hia Stockley, plačiai žinomu 
Anglijos r rašytoja, rasta negy-' 
va savo namuose Londpne. Iš
rodo, kad ji netroško nuo ang 
lių smalkių.

Gal 14 žmonių žuvo 
kitoj oro nelaimėj

. x m "........ -

BOGOTA, Colombia, s. 15.—: 
Jau daugiau kaip 30 valandų 
pasigendama armijos lėktuvo, 
kuriuo skrido, 14 žmonių. Ne.- 
žiūrint stropių ieškojimų, lėk
tuvą surasti nepasisekė.

SUSIDAUŽUSIO LĖKTUVO VAIRUOTOJAS

>Oi

Senas ir gerai patyręs lakūnas GERALD V. MARSHALL, 
kuris vairavo “The Southerner” lėktuvą prieš lėktuvui susi
daužant Arkansas pelkėse. Spėjama, kad lėktuvui pradėjus 
gesti, jis bandė nusileisti ir susidaužė užkliuvęs už pelkėje au- 
gūsių medžių. Lakūnas ir 16 žmonių žuvo. Jų lavonai liko su
draskyti. <

W. J. J. D. ir W. C
Šiuos Naujienų Radio Programus galima 

girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.
. --------------------- —

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Statys 500 naujų 
airportų

CHICAGO.—Prekybos depar
tamentas paskelbė, kad pašelpų 
darbininkai jau pradėjo staty
ti 500 naujų airportų, kurie 
kuinuos $36,000,000 ir kurie bus 
valdžios savastimi. Illinois gaus 
$3,000,000.

Rusija turi 1,300,000 
kareivių armijų; pa
dvigubino išlaidas

, MASJKVA, sausio |5. —- šaukA L » JL-V. V • ■— t-'A Fip* r — t JL " -r • r_—v w VAI | ,

ilamž, W agreSfti&i‘ kaįrti^-“■»»>»»“ jodytas todėl rer-.f , 
ruošiasi pulti Rusiją iš rytų n 
vakarų,’sovietų Rusijos valdžia 
paskelbė, kad šių metų Rusijos 
ginklavimos išlaidos bus padvi
gubintos ir apsiginklavimui, bus 
išleista 14,800,000,000 rublių.

Karo vice-komisaras Tucha- 
•evski paskelbė, kad Rusija da- 
oar turi didžiausią pasaulyje ar- 
niją, kuri susideda iš 1,300,- 
>00 kareivių. Iš tų apie 77 
nuoš., taigi apie 1,001,000 ka
reivių, yra pilnai išlavinti ir

Armijos karininkų ir karių 
ga šiemet bus pakeltas apie 
’ nuoš. Likusieji pinigai bus 
naudoti padidinimui armijos, 
iresniam jos apginklavimui ir 
įstatymui geresnių kazarmių.

Motina užmušė 3 
vaikus

WEST CHESTER, Pa., s. 15. 
- Turbut laikinai pamišusi, 
rs. Joseph Orbele už- 

pėdų ilgio ge- 
savo miego-

mšė trijų
‘žirni tris
tįsius vaikus ir tada pati ban- 
ė‘nusižudyti. Užmuštieji yra 
ukterys Mary, 17 m., Louise, 
m. ir sūnus Joseph, 7 m. Mo 

ina randasi kritiškoj padėty

NaujienųRadio Programai
A . ■ . * ■ f - 1

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
Antradienį, Ketvirtadienį ir' šeštadienį kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos). t

Šią stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
stočių.
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šį pirmadieni pavakare gau
ta kablegrama nuo adv. R. 'Ski
pičio iš Kauno, kad architektas 
A. Gudaitis jau siunčia į Pitts- 
burghą naujus piešinius Lietu
vių Kambariui Mokslo Kated
roje, Pittsburgh, Pa.

—L. K. Fondo Sekretorius.

Japonija pasitraukė 
iš laivynų aprybo- 
jimo konferencijos
LONDONAS, s. 15. -j. Japo- 

nija šiandie pasitraukė iš .pen
kių valstybių karo laivynų ap- 
rybojimo konferencijos, kadan
gi kitos valstybės nesutiko pri
pažinti jai laivynų lygybės.

Spėjama, kad konferencija 
tęsis ir toliau ir kad Jungt. 
Valstijos ir Anglija bandys su
sitarti dėl bendro veikimo išti
kus karui Rytuose.

Naciai protestuoja 
prieš Hauptmanno 

žudymų
----------- x

BERLYNAS, s. 15. —Nacių 
vyriausias. organas Vokischei 
Beobachter stojo apgynimui 
Brupo Ilauptmann. Nacių orga- 
YlMs 'sako, kad jo kaltumas ne- _ J Vj <■ A • i V «
įalauja mirties bausmę pakeis
ti kalėjimu.

' *

Hauptmanno byla susidomėjo 
ir užsienio reikalų ministerija, 
bet nemanoma, kad ji darys 
kokių* diplomatinių pastangų pa
gelbėti pasmerktąjam.

Didelis mušis pietį 
nėj Ethiopijoj

LONDONAS, s. 15. — Gauto
mis žiniomis, pietinėj Ethiopi
joj, Dolo apielinkėj, ištiko 
smarkus mušis, kuriame 509 
ethiopų karių ir mažiausia 100 
italų liko užmušta. Tai buvęs 
didžiausias mušis šiame kare, 
žiūrint į dalyvaujančių mūšyje 
kareivių skaičių.

Sukilimas prieš karalių Se- 
lassie prasidėjęs Gojjam pro
vincijoj, kuriam vadovauja bu
vusio karaliaus Ras Hailu sū
nūs. i

NEW YORK, s. 15. — Dalis 
Manhatan ir visas Bronx šian
die apie 4 vai. po piet pasken
do tamsoj sugedus pervadoms 
elektros stoties. Turėjo paliau
ti vaigščioję ir gatvekariai su 
elevatoriais.
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(CONTINVED FROM JAN. H)

No, It Was A
Misunderstanding!

vvhen it says of the meeting that: 
“We found that there, vvas much 
we had in common, and much that 
vve could have in common.”

This vvas sweH, I thought. We 
can get together! I wąs very en- 
thusiastic about it, and I believe 
everyone else vvas too. I merely 
reported facts įn the article which 
I vvrote and did not let my en- 
husiasm get “too free a reign”.

When I read the Naujienos of De- 
cember 24th» I was astounded 
Later, the article also appeared in 
the Vilnjs. lt seems to me that tho 
LUC Editor takes a contraįictory 
stand to that vvhich vvas expressed 
in the meeting, in the Modern 
Student, and the Fųrrpw. Būt a 

* much better, more positive attitude

STANLEY DRIGOT

In The Cr ucible
given irisight to. In this type ofgiven irisight to. In this type of And out of the crucible of ed- zens, cannot keep from viplating 
education the student receiy.es the ųcalion the student is poured in- more or less x>f them. The trouble 
riecessary and helpful cultUral back- to the vvorld to become - - - - —

Jof pili he chooses.ground plūs diserimination.
any kind | is vve make too many of them. The

U seems to me that some people 
misunderstood my article published 

> in the Laisvė and Vilnis English 
Sections recently. As a matter of 
fact, the L.Ū.C. Editor, in a re- 
ccnt issue of Naujienos and Vilnis 
asks vvhether it vvas a misrepre- 
sentation of facts or what vvas it. 
He says that the article has proved 
to be both inconvenient and un- 
pleasant and has forced him to re- 
medy a “shcer misrepresentation of 
facts.”

feel.
the appearance of an ai*- 
the Modern . Student and

i n the Furrow section of

I am of the opinion that the 
“LUC Editor” has made an error. 
There werc no facts misrepresent- 
ed in the article to the best of my 
knowledge. Of coursc the LUC 
Editor has the full right, just as 
much as anyone else, to change his 
mind about the v/hole matter, and 
seriously speaking, I am of the 
opinion that hc did. Būt vve shall 
not arguc the point. Let us revievv 
the facts. This vvill clear up every- 
thing, I

After 
ticie in 
of one
the Naujienos, several of us talkecf 
the matter over and decided that 
the people vvho are more or less 
representative of^ vat’iouK'.o^aniz- 
ations, get together and ^exęhange 
ideas on the matter of common ac
tion. This was done on Dec. 6th. ‘

We met to discuss one of the 
most important ųuestions of the 
day, the question of the possibility 
of American Lithuanian Youth 
Organizations having friendly re
lations with each other apd of 
vvorking together on some coihmon 
aims. The meeting vvas callcd to 
“swap” ideas and vvas more or less 
a “feeler” for all of us vvho parti- 
cipated. It was very unofficial and 
infornial. Anything agrecd upon 
did not bind the organization to 
which he belonged in any manner. 
After a short explanation of thę 
purpose of getting together, and re- 
gretting that a few member$ from 
all Lith. organizations wei‘c not 
present, vve 
action and 
sible.

We then

agreed that 
friendliness

common 
was pos-

proceeded,

I am not mistaken) Mr. 
and I outlincd vvhat we 

vvould be nnitually accept- 
think that all proposals

logically 
cnough,- to what we coiĄd agree 
upon. Mr. Zebraitis, Mr. Sovetski, 
and (if 
Stelmok 
thought 
able. I
made are included in the six points 
vvhichi are mentioned in my ar
ticle. There was no expression of 
disagreement on any one of the 
points raised by either of us who 
vvere present. As a matter of fact. 
vvhen I asked the gathering if vve 
all had the opinion that common 
action of all our organizations 
ean be had on the points mention
ed, everyonc present jagreed that 
it was true, vve all had that opin- 
ien. It was also mentioned that if 
there would be organizations vvhich 
x\ould not agree to all the points. 
we štili could (in the opinion of 
those present) work together on 
the points vvhich wc could agree.

The next logical thing was how 
can vve work together? Here we 
vvere getting along so nicely, and 
it was not official. What could be 
done? A conference was suggest- 
ed. We all agrecd that it be callcd 
on the points vvhich wc have al- 
ready agreed upon, or if an orgar.- 
ization vvould agree on any one 
point, or have something that it 
thought everyone clse could vvork 
on together with them, it should 
elect its delegates and participate. 
At least, that was the opinion 
I got out of the Pecember 6th 
meeting. Mr. Zebraitis and Mr. So
vetski both, I believe volunteered 
to call such a conference. We vvere 
all in agreement. I agree with the 
editorial article in the Furrow

is taken by the editor of the Fur- 
row, Mr. Butini Sovetski.

Būt dispite this small misunder- 
štanding, let us try to Avork to- 
gether. Let us call ą conference 
\vhere vve all should participate 
actually representing organizations, 
and work out the real and official 
common denominator for common 
action, or activity. We have plenty 
of obstacles to overcome, such as 
age old prejudices, etc., in order 
to form common grounds for act
ivity. Our cause is great and noble. 
It is to make Triendly relations be- 
tvveen ourselvcs, and to work to- 
gcthcr upon issucs Avhich we can 
agree. Let’s not allovv any small 
thing to stand in the way.

— John Orinan.

BUNNI SUGGESTS’

Cyrano 
De Bergerac

The papers announce the Corn
ing of Walter Hampdenin an in-, 
terpretatipn, of the rplc ęf Cyrano 
de Bergorac.-. Mr. Hampden uses 
the lyrical Brian Hooker transla- 
tion of Edmond Rostand’s vvork 
We urge you to start putting aside 
your Street car fare change tovvard 
the day the shovv arrives in tovvn.

To a vvorld rccovering from a 
dešauch of “getting on” there is 
a tonic in its glovving lines. They 
are an answer to hypocrisy, covv- 
ardice, falsehpod, compromisc, — 
all the grinning skeletons that keep 
ųs from vvhat we might be.

Poor Cyrano vvas hungry — even 
— būt his soul had riches to vvhich 
nO Crocsus 
“yes-man” 
smirk 
gods?

What

at

could aspire.
could keep his cynic 

this defiance of falše

gi

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

TeL Kenwood 5187 
VALANDOS:

nuo 8 iki 11 valandai ryto r 
nuo 6 iki 8 valandai vakare: 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Amcricans from the beginnįng have 
foUnd little or nothing in human 
c-xperience too intimate or too tri- 
vial for legal supervision and con- 
trol.' 1

What 
plicated

A. A, STELMOKChemistry is a branch of the 
physical Sciences. Therefore a lo- 
gical inference is that A t is zcalled 
the Science of Chemistry. The no- 
vice, embarking upon a study of 
it. encounters difficulties imme- 
diately. He realizes from the outr 
sėt, that is, if he is cųrious, that 
the ohštacles hc will ha ve to sur- 
mount ayc many. He vvill roadily 
compreherid that the results of 
chemistry are interpręted by means 
of .invisible, intangible units 
(atoms, m°leęules, eleetrons, etc.). 
Since thesc conceptions are clevel- 
oped by a striet, logical theoriz- 
ing, the imaginative and reasoning 
powers of the student mušt be 
brought Into play. Chemical theory 
is goverried langely by physical and 
mathematical’ phenpmena, so it fol- 
lows that a foundatipn of physics 
and mathematies is also essential. 
Because the difficulties are great, 
a careless student Avilį easily be-v 
come discouraged and in a short 
time find himself asked if he pre- 
fers to learn the gentie art of gar- 
bage disposal. ,

At most universities, the train- 
ing of a ęhemist begins with ar. 
orientation coursc, during which 
time he bccomes acųuainted with 
•tlie elements and their rcactions. 
Then follow courses in ųualitative 
analysis vvhich brings the now bud- 
ding chemist into intimate contact 
with certain elements and the 
means' for their’ deteetion. Tiore 
also, he acquires the fundamentai 
principles of laboratory technicjue 
vvhich he will utilize in the course 
in ąuantitative analysis comįng 
next. Painstaking preciseness and 
cleanliness are necešsary preręųui- 
sites for the' laboratory Avork of 
these , courses. Tvvo courses in or- 
ganic chemistry follovv, and here 
the laboratory work emphasizes 
distillation, recrystallization, , meR- 
ing point determination and vari- 
ous other itėms vvhich form an įn- 
tegral part of the organic labor
atory technique. A course in phy
sical chemistry usually complctes 
the requirements for a bachelor’s 
degreė,

When a student chooscs the 
school vvhere he desires to take 
his, trainihg for Chemical engineer- 
ing, he mušt give ėonsideration to 
these points and differences. At a 
technical institution likę Armour, 
Massachusetts Inst. of Tech., etc.. 
a definite, practical, technical pro- 
gram mušt be pursued, vvith a de- 
viation into the arts evep less than 
secondary. All zthe emphasis is 
placed on the practical side of the 
work, such as designing and con- 
structing appąratus and elose ob- 
servation of industrial procęsses. 
At a non-technicat institution the 
student, even tho he announces his 
aini as Chemical engineering, is 
humanized, that is, given an in- 
telligent and broad outlpok into 
every field of the arts and Sciences. 
At the pame time, in his chosen 
field, theory is developed with thd 
idea that as the student meets up 
vvith each individual progom, the 
process can be learned. In Įhis in 
stance, if he feels that at any time 
He vvould be unfit in this parti- 
cular line, hc is left free to choose 
from any field that he haš been

Of Fieeting Things
All is quiet, restfilh A feęljng 

of resigned content slovvly per- 
meates the senses ąs the pale-yel- 
low light of a’ ^viritėr sun sĮants 
its tirnid rays thru the many-col- 
oured pabels aboye the soft-grey 
and vvhite interior of The Church. 
Myriad hues glo\y gęntly in thęir 
delicate patterns of panelled glass 
portraying the Scriptural Life of 
Christ, the God vvho lived ori earth 
the life of a man.

Light arid shadovv, pldy on the 
symmetrically grooved forma of 
graceful, vvhite ęoribthian columns 
creatirig the' very essence of a love- 
liness seldom found iri life.

Rigid,< wooden pews, likę vvell- 
trained soldiers, stand in serrięd 
ranks. As uninviting as the cold 
of a vvintry morning are thesę ųp- 
sympathetic rovvs to the material 
comfort seeker. Yet. they lend a 
pleasing pote of near-brovvri, gold- 
en color to thė vvhite and grey 
about them, and blend their mo- 
dest simplicity vvith the luxurious 
decorations above and before them 
— vvith the iiitricate ornateness 
of Corinthian sėanthus leaves; with 
panelled fragments of coloured 
'įfldss; vvith the splendidly ham- 
mered and embeili^hed aureate sur- 
face of the centrai altar \vhiėh 
holds the golden eup that yield* 
a Holy Communion to all belicv- 
ers. ' ....

Būt it is all a fieeting iippres- 
sion, accordiug ' to the infinite 
measure of time, And one vvondęrs 
if it is not thri i isby vvipter sun, 
sending its light7yvithin,; that bears 
the powcr of enchantmęnt; that 
creates a feclinį A'ešignęd con- 
tentment iri thi!s riian-made edifice 
of impressive beauty.

Yet, The Church ' vvas once 
beautiful on a drii’k day, though 
beautiful in a gloomy vvay, giving 
rise to a restless pe^siniįstn. and a 
feeling of heavy oppresivęness.

Even as one sits ,in a far co^rier, 
tnųsing, a styadovv cnvelops the 
interior. Some dark eloud has hid- 
den the sun, būt an unfęlt wind 
blovvs it avvay, and again the en* 
chrinting loveliness ęasts its spell.

It may be that life i^ likę the 
sun

ed, then bright again in a seeming- 
ly endless series of successions. 
Rut there comes a day when there 
is no kiud, thąugh unfelt wind to 
whisk thę black clo.ud off the sun’s 
face.

Perhaps such a eloud vvill^ some 
day, blot out permąpently the sun 
of all men; hiding forever all man- 
made beauties as yvell as the love
ly ęharms of a morning bręezc 
rustlin^ thru a Virgin forest in the 
spring. ‘

Būt, today, one does not vvorry, 
for the sun štili shines, the' light 
štili, chas’es shadovvs ori the grace- 
ful columns, the senses are sti’l 
charmed by a golden-vvhite beaufy, 
.and one1 is content!

THERE OUGHT
TO BE A LAW...

By
Stella Strikol

' Y. '

Wc

makes matters more com 
is the fact that once laws 

get on the statute books anyAvhere 
in this country they are likely to 
stay there. The Sunday observancc 
law in tilte stato of Connecticut 
was liberalized to meet vastly j 
changed conditions in that stato 
some 15 or 20 years since after 
perhaps more than 150 years of> 
a Sunday law vvhich in its essen
tial vvording had come down from 
the days of King John.

We' strive for greater liberty in 
these United States and then make 
lavvs covęring every conceivable 
subject, under heaven. Take as an 
e?xamplc the Los Angeles lavv for- 
bidding “more than one person 
bathing in or occupying a bathtub 
at the šame time.” Another ordin- 
ance of Los Angeles made it a mis- 
dcmeanor to,wear falše vvhiskers 
“vvhether complete or partial.”

A statute in a Western State 
read; “When tvvo trains approach 
efach other at a Crossing thęy shall 
both come to a full 
ther shall start until 
gone.”

“There ought to
against that,” the popular slogan 
of the American public appears to 
work magically. There are not 
many things outside the Jaw.

stop and nei- 
the other has

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South' Halsted St. 
, TeL Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez, 6631 So. Califorhia Avenue 

Telefonas Republic 7868

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Amcricans are the greate^t 
law-brcakcrs on earth because vve 
havę so many lavys to break. Our 
Federal Constitution vvas drafted 
more than one hundred forty five 
years ago and since that time vve 
have framed and passed more lavvs. 
to govern the eonduet of our citi- 
zens thap all olhers passed since 
the time of Adam.

Out of the sessions of Congress 
and of our statė legislatures in 
forty-eight statės, there annually 
go onto American statute books up- 
vvard of 15,000 lavvs — and many 
of the statė legislatures meet btit 
once in tw<j> y’ears. In a rccent five* 
yeąr' period riian mali 62,000 sc- 
pa^ąte lavvs vvere passed by these 
forty-nine lavv-making bodies — 
an average of 1200 or more each 
for the statė law-making bodies, 
and the ręst for Congress’ — and 
it requircd 65,000 decisions qf 
courts of lašt resort to interpret 
them. These decisions fili 630 large 
volumes. This makes no mention of 
municipal legislation, ofdinances 
and regulations of every kind under 
,the sun.

Even those of us vvith the best 
of intentions vvho go along regard- 

once hrigMi OH^e darken- ing ourselves as law-abiding eiti-

be a

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Eęo m m e n 6 e 
0 U]iCKlY^'b' ’V'J. l-OR 40 YEARS*

AKIU SPECIALISTAI

Dr. Strikol’is ' 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso valaNuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarime.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į

I . 4157 ĄRCJ&ER AVENUE
* TėlefonSš -Virginia 0936 '

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

•M

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Tel.: Hemlock 5524. diena ir naktį. 
Dr.Cęnstance A.O’Britis 

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Avė. 
Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPf.
LIETUVIS

Optometrically Akiu Specialistas.'
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos Vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Laidotuvių Direktoriai“Shall I 
my belly grovelling inWear

• . the dust?
No, thank you! Scratch the back 

of any svvine
That roots up gold for me? Cal- 

culate, scheme, be afraid,
Seek introduetions, favors, influ- 

ence? '
No thank you! No thank you! and 

again »-
I thank you! Būt.....

To sing, to laugh,
To vvalk in my own 

alone,
Free, with a n eye to 

they are,
A voice that means nianhood — to 

cock my hat * . z
Where I choose — at a vvord, a 

Yes, a No;
To fight — čr vvrite. To travel any 

road
Under the sun, under stars, 

doubt ,
If fame or fortune lie beyond 

bourn —
Never to make a line I have 

heard
my ovvn heart; yet, w|th. all 
modesty ,

To say: ‘My soul, be satisfied- with 
flovvers,

^Vith fruits, vvith vveeds, even, būt 
gather’ them \

the one garden you may call 
your owp.’ 
vvhen* I win some triumph, by 
somė'chance,

Render no share to Caesar — in 
a vvord,

I am too proud to be ą. parasite,
And if my nature vvants the germ 

that grovvs,
Tovvęring to Heaven liko the moun- 

tain pine,
Or lijcd the oak, sheltering multh 

tudes —- /t \
I stand not' high it may be — būt 

alone!

out

to dream, 
vvay and be

see things as

nor

thę

not

In

In

So

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarussi

Physical Therapy 
and Midwifė 

6630 S. VVestern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magnė- 
tic blanketš ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188
i..........—................................................       i

A. MASALSKIS
8307 Lituanica‘Avenue Phone Boulevard 4189; ,, --------—-- ------------------------------

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. F. R ADŽIUS
668 West 18th Street , Phone Canal 6174

&M.SKUDAS
718 West 18th Street . Phone Monroe 8377

--- ---------- ....................------------ --------- ' ‘ ...................... ............. ............. .

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 28rd Place Phones Cana] 2515—Cicero 5927

KITATAUČIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDE1KIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
K Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
840 So. Kedzie Avenue

i S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th Št. Tel. Pūliniam 1270 arba Canal 2515 .

f J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue • Phone Lafayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742 '

DR. G. SERNER
LIETUVIS, , 

Tel. Yards 1829/
Pritaiko Akinius 
.Kreivas Akis 

. . 'Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, diena

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vab vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

įlydė Park 6755 ar Central 7464■ v »

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A. Montvid. M. D.
West Tovvn State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunawick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedelinmis ua&ral sutarti

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ, 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po piieta

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visu 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 $toney Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda

liomis sir šventadieniaiz 10—12 
diena.

receiy.es


NAUJIENOS, Chicago. H1

TOBULOJI MERGINA

Norwood, Mass

turi

Mrs. Emma Gloeckner va

Poses of Alice Shaughnessy

visokie negalavimai

Marksistas,

Kenosha, Wis

PUSIAU-GYVAS
iki penkių?nuo pirmosPaveiksluoti Kalendoriai po 25c

udnos,

AlkBRAH

KURIS

Height 
Weightl 
Neck 
Bust 
Waist 
Hips 
Thighs 
Calf 
Ankle

zmo 
gavi 
inde:

buvo ir per 
Sklokininkės 
laukia savo 
Į vakarienę 

pusėtinai

NUBAUDĖ “LIAU 
DIES BANKO” 

STEIGĖJUS

Miss 
Shaughnessy 

5 f t. 7 In. 
120 Ibs. 
13 inches 
33 inche* 

’ 25 inches 
35 inches 

’ 1916 in. 
1316 in.
8 inches

Kalėdų dovanos 
leiviams

ną 
Marcinkevičių 
išteisino.

NATURALIS MAISTAS

Sudėk 
. i- 

Persijok bak

Manau, jog ne kartą “Lais
vės” štabas gardžiai nusijuo
kė, kada vjską pralaimėjęs Pru- 
seika nutarė grįžti pas Bimbą

Be to,< teismas 
gijos naudai iš 
15,163 lt 
čiaus ir 
litus.

Vokiečių smulkaus kre 
dito banko byla

Esą «ir tasai bimbi- 
bacilomis pradedąs

įsitikino, kad medikų

Paskirta delegacija Pa 
balti jo muitų kon

ferencijai

Kariuomenės teismo sesija 
Kretingoje nagrinėjo Al. Kuli- 
šausko ir Zigmo Jurkevičiaus 
bylą. Jie buvo kaltinami slap
tu komunistiniu veikimu, feyla 
buvo nagrinėjama prie uždarų 
durų. Teismo sprendimu Kuli- 
šaltokas nubaustas 6 met., o 
Jurkevičius - 4 met. sunk, dar
bų kalėjimo.

Ar gyduolės kurias var
tojate nuo galvos skau 
dėjimo, Neuralgijos ar 

ba Reumatizmo yra 
SAUGIOS. Jis yra 

jūsų gydytojas.
Klauskite jo.

SLA 212 KUOPOS METINIS 
PARENGIMAS ĮVYKS SAU
SIO 26 d. GERMAN-AMERI- 

CAN SVETAINĖJE

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai Įgyja naudingų 
žinių . ir gerų pamo
kinimų.

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
—su ALSANS, aukštos rųšies nebrangus naminis gydymas. Be 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES, BE KVA
PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS. Rašykit ,tele- 
fonuokit arba atsilankykit. Reikalaukit musų knygelės—DYKAI, 

ALSANS LABORATORY, 190 N. State St., Chicago.
Kambarys 833 Telefonas CENtral 7170,

Nubaudė Kulišauską ir
* Jurkevičių

kiekvienoje 
Padaromas per Kel- 
Creek.

sti naujasis German-American 
svetainės prievaizda, kuris su
tiko ne tik sceną pertaisyti, 
bet ir parūpinti reikalingų sce* 
nerijų. Tais sumetimais ir bu
vo pakeista svetainė.

Režisieris J. Pabarška dirba 
su didžiausiu atsidėjimu, kad

Miss 
Perfection 

5 ft. 5 in. 
116 Ibs. 
12 inches
35 inches 
25 inches
36 inches 
2016 inches 
.13 inches »

8 inches

BROOKLYN. — Graži Brooklynd modestė, Alice Shaugh-*- 
nessy, kuri turinti tobuliausią merginos figūrą. Skaitlines pa
rodo kaip arti sutinka “Tobulos Merginos” ir p-lės Shaughnessy 
kūno dalių mąstai. Pažiūrėkit, mielos skaitytojos, kiek jus to
bulos figūros atžvilgiu.

Prieš kiek laiko buvo garsin
ta, jog SLA 212 kuopos paren
gimas įvyks Polonia svetainė
je. Tačiau susidarė techniškų 
kliūčių, dėl kurių parengimas 
teko j kitą svetainę kelti. 
“Blindai” vaidinti reikia tinka
mos scenos. Tatai buvo nuro
dyta ir komisijai. Pastaroji tu
rėjo pusėtinai galvosūkio, kol 
scenos klausimą išsprendė. O

atiteisė drau • 
JasudaviČiaus 

ir iš Aleksandravi- 
JasudavičiaUs 12,595

' LOS ANGELES. — Emma 
Gloeckner, elektros kėdėje nu
žudomo Bruno Hauptmanno se
suo, kuri gyvena pasislėpusi 
šiame mieste. Hauptmann bus 
nužudytas rytoj Trenton kalė 
jime, nebent New Jersey gu
bernatorius Hoffman egzekuci
ją elektros kėdėj e sulaikys >

Dar Naujienose galite gauti paveiksluotų 
Kalendorių, po 25c., pavieniais arba dides
niais užsakymais. Tinkami pasiųsti savo 
draugams.

Kauno apyg.' teismas nagri
nėjo bylą, Dotnuvos ūkininkų 
inteligentų būrelio, įsteigusio 
1923 metais vietos kredito

ant burdo. Matyti, "savigarbos 
pas jį nedaug tėra.

Pruseika iškirto šposą ir vie
tos sklokininkams. Atvykęs į 
šią koloniją, jis kiekvieną kar
tą praleisdavo porą dienų: iš- 
kolektuodavo užsivilkusias savo 
laikraščio „prenumeratas, pažve
jodavo dolerių ir t.t. Kartą iš 
čia jis turėjo važiuoti į Bridge 
vvater, kur jam buvo rengiamuos 
prakalbos. Pasitaikė šiokia die
na, tad visi buvo užimti. Bet 
Pruseika pasigavo sandarietį 
Juozą Versecką ir su juo pra
dėjo “flirtuoti”. Sakoma, Ver
seckas labai kalbinęs Pruseiką 
stoti į sandariečių eiles. Kaip 
ten buvo, kaip ne, bet Versec
kas nuvežė Priiseiką į Bridže- 
water...

O štai ir pats , “April fool’’. 
Prieš kiek laiko pasirodė di
deli plakatai, kuriuose buvo 
skelbiama, kad gruodžio 1 d. 
įvyksianti šauni vakarienė. Esą 
atvažiuojąs su maršrutu4 Pru
seika. Parengimas 
radio garsinamas, 
prisipirko vištų ir 
vado atvažiuojant, 
žmonių susirinko 
daug. Bet... vadas taip ir ne
pasirodė. Niekam nieko nesa
kęs jis pabėgo nuo maršruto.-

Pruseika, matyti, buvo labai 
susirūpinęs, kad į “Naująją 
Gadynę” nepatektų nepalankus 
Bimbai raštai, tad ir nuo marš
ruto atsisakė. Pasitikėti But
kum jis negalėjo.

Pas mus dabar kalbama, kad 
ir Seno Vinco maršrutas likęs 
atšauktas, 
nes ligos 
apsikrėsti 

žodžiu, 
apniko sklokininku vadus. Pa 
žiūrėsime, kuo visa tai pasi 
baigs.

ATIDA
NAMŲ ŠEIMININKĖS!

ALL-BRAN MUFFINS
2 šaukštai Riebalu (taukų arba svie

sto).
% puoduko cukraus.
1 kiaušinis (gerai išplaktas).
1 puodukas rūgštaus pieno.
1 puodukas Kellogg’s ALL-BRAN.
1 puodukas miltų.
1 šaukštukas baking powderi 
% šaukštuko kep. sodos. 
lAt šaukštuko druskos.

Gerai ištrink riebalus su cukrum 
ir pridėk kiaušini ir pieną 
ALL-BRAN ir tegul mirksta iki su 
gers visą drėgnumą 
ing powder su miltais, sodd ir drus
ką; pridėk prie pirmojo mišinio iki 
miltai susimaišys. Ištepk blėkine 
su riebalais (taukais arba sviestu) 
pripilk tiktai % bet ne pilną bleki- 
ne ir kepk nekarštame pečiuje 20-25 
minutų. - .

NAUJIENOS
1739 S. Kalstė St. 

’ CANal 8500

Vietos lietuviai dabai 
gardaus juoko iš buvusio so
cialisto, kuris virto komunistu, 
vėliau sklokininku, o dabMr ir 
vėl grįžta pas komunistus. Ka
da prasiplatino žinia, jog Leo
nas dar kartą “susiprato” ir 
eina pas Bimbą ant “burdo”, 
tai niekas tuo nenorėjo tikėti. 
Tačiau netrukus ta žinia visi
kai pasitvirtino.

Jei taip butų pasielgęs ką 
tik iš Lietuvos atvykęs papra
stas artojas, tai viskas butų 
tvarkoje. Iš mažai raštingo ir 
neišsilavinusio kaimiečio dau 
giau negalima nė tikėtis. Toks 
žmogus juk lengvai gali pasi
duoti bet kokiai įtakai.

Visai kitoks reikalas turėtų 
būti su Leonu, kuris turi pre
tenzijų Į vadus. Tačiau jis pa 
sirodė tikras vijurkas ir svie
to perėjūnas. Jis maino savo 
įsitikinimus tarsi pagal užsa
kymą. O kada jis tai daro, tai 
tenka abejoti, ar bent vienai 
partijai jis nuoširdžiai tarnau
ja. Man rodosi, kad jis niekuo
met nuoširdžiai nedirbo ir ne
dirbs ateityje. Bimbininkai, 
kaip lemoną išsunkę, pastatys 
jį ant almužnos. Vadinasi, pa
sielgs su juo taip, kąip jie pa
sielgė su Kaziu Vidiku.

Reikia tik stebėtis, kad to
kie visuomenės' veikėjai randa 
dar šalininkų. Tiesa, kiekvie
nas Pruseikos politinis apsi
vertimas tam tikrą šalininkų 
skaičių atbaido. Bet vis dėlto 
kai kuriems jo akrobatiška po
litika patinka.

Norwoodiečiams Pruseika yra 
pažįstamas dar iš tų laikų, kai 
jis gyveno So. Bostone. Ret
karčiais jis atsilankydavo ir iš 
Brooklyno. Kai 'nutraukė ry
šius su komunistų partija ir 
virto sklokininku, Leonas mu
sų kolonijos visgi nepamiršo. 
Per metus nors kartą jis bū
tinai mus aplankydavo. Vietos 
Bimbos gvardija buvo gana 
silpna ir suardyti prakalbų ne
pajėgdavo. Tačiau susidaryda
vo kvartetas ir važiuodavo ’į 
So. Bostoną giedoti revoliuci
nių gadzinkų.

Per visą tą savo “streikavi- 
mo” laiką Pruseika pripasako 
jo publikai daug gerų ir daug 
kvailų dalykų. Kartą, kai jis 
baigė kalbėti, parengimo vedė
jas leido Naujosios Anglijos 
komunistų vadui, Jonui Gry
bui, statyti klausimus. Pasta
rasis per tris minutes kalbėjo 
ir visokius klausimus statė. 
Staiga Pruseika. kreipėsi j pu 
bliką, kad pastaroji pasisaky 
tų už tai, jog Grybas turi pa- 
simokėti 20 centų įžangos! Ir 
publika nubalsavo tą baudą iš- 
kolektuoti, nors prakalbos bu
vo nemokamos.

Kalbėdamas Pruseika dažnai 
cituodavo “Laisvę”. Skaityda
vo jis Mizaros straipsnius, ka
me sakoma, kad komunistai 
yra Maskvos pinigais šelpiami. 
Minėdavo jis ir-pinigų sumą, 
kurią Kominternas išleidžiąs 
komunistiškai propagandai už
sieniuose. Daugiausia pipirų 
nuo jo tekdavo Bimbai, kurį 
jis vadindavo arklinės taktikos 
vykintoju. Sarkastiškai pašiep
davo visokius komunistų vadus 
ir vadukus. Ypač jis juokus 
krėsdavo iš Vorošilovo, raudo
nosios armijos vado. Savo kal
boje Vorošilovas pavadinęs 
Staliną “didžiuoju”. Caristinė 
Rusija, sakė Pruseika, turėjo 
Petrą Didįjį ir Katrę Didžią
ją. Esą tai kompanijai Voro- 
šilovas dabar priskyrė ir Sta-

Nepavesk Savo ir Savo 
šeimyhos Gerbūvio Neži

nomiems Preparatams

PRIEŠ vartojimą kokių nors gy
duolių apie kurias jus visko ne

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

Mes sakome todėl, kad prieš at
radimą Bayer Aspirin. daugelis 
dinamų “pain” gyduolių, gydytojų 
buvo patariama nevartoti jų. nes jos 
kenkė skilviui ir, labai tankiai, šir
džiai. Bet išradimas Bayer Aspirin 
pakeitė medikais praktiką.

Nesuskaitomi tūkstančiai žmonių, 
kurie vartoja Bayer Aspirin kiek
vieną meta * 
atradimas apie jų saugumą yra tei
singas. ,

Atsiminkite tą: Tikras Bayer As
pirin yra priskirtas tarpe greičiau
siai veikiančių metodu kaipo pagelba 
nuo galvos skaudėjimo ir visų pap
rastu skausmu ir, saugios kiekvie
nam žmogui vartoti reguliariai.

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

Bayer Aspirin

fcąuno apygardos teismo tar
dytojas Navickas jau4 baigė tar
dymą vokiečių smulkaus * kre
dito banko byloj, kurioje kal
tinamaisiais patraukta 10 asme
nų. Kaltinamieji solidariai yra 
išeikvoję 'apie pusantro milijo
no banko pinigų. Tos bylos kal
tinamąjį aktą rašo Kauno apy
gardos teismo prokuroro padė
jėjas p. Sasnauskas.

Patarnavimas nebrangus Ir kiekvienam 
prieinamas.

Mokč^ite kiek gaUte laike 
Susitarimas gali " ‘ * 
ir nereikės i 
stokos pinigaj- 
dčkingi uįt savp 
K.’ "SS# _____________ . _
daugelio metų praktišką patyrimą gydy
me tų ligų.

LABORATORIJOS EGZAMTNACIJA 
BK FELNO.

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 South Dearborn Street . 
CHICAGO, JLL.

Priėmimo Kambariai dčl Vyrų—506. 
Dfil Moterų—508. 

OFFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 v. po plet. 
Pirmadieniais. Trečiadieniais ir šeštadie

niais nuo 10 ryte iki 8 vai./vakare. 
Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 12 po plet.

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto. 
Jis veikia ir ^edSUomis.

dalykas yra turėti ganėtinai maisto dieni- 
nėįe dietoje. x

Moksliški tyrinėjimai įrodo, kad Kellogg’s 
ALL-BRAN suteikia ganėtinai minkšto mais
to. Ir kad tas maistas tankiai padaro geresnę 
veikmę, negu vaistai bei daržovės, šis natū
ralia vidurius liuosuojantis maistas pasek
mingai vartojamas milijonų žmonių. Du šau
kštai į dieną yra pakankamai. Rimtesniuose f 
atsitikimuose vartokit ALL-BRAN tankiau. 
Jeigu jums nepagelbės, atsikreipkit prie gy
dytojaus.

Valgykit ALL-BRAN kaip košę su pienu ar
ba grietine. Tegul jūsų žmona įdeda ALL-

BRAN į tešlą kaip ji keps duoną, 
blynelius arba vafflius, ir tt. Atsi
minkit, kad jis duoda jums ganėti
nai gero maisto. Taipgi suteikia 
Vitaminą B ir geležies, 

ALL-BRAN gausit 
grosernėje. 
logg, Battle

LENGVA PAMATYTI kai kitas žmogus pra
deda eiti silpnyn. Bet pačiam tai pergyventi 
yra nelengva. Taip, atsitiko su Džimiu. Per 
daugelį mėnesių jis neaiškiai realizavo, kad 
su juo kas tai negerai. Darbas, kurį jam rei
kėjo atlikti, pasidarė beveik nepakeliamas. 
Jis stačiai bijojo popietinių valandų. Minutės 
lyg stovėjo vietoje. O blogiausia tai tas, kad 
jo darbas nėjo pirmyn. ,

Nerangumas tankiai paeina nuo paprasto 
užkietėjimo vidurių, ši liga sulaikė^ daugelį 
gabių asmenų nuo pirmyneigos. Ji yra did
žiausias energijos priešas. Jūsų žingsniai pa- 

s 

sidaro lėtus.
Labai tankiai paprastas vidurių 

užkietėjimas pasidaro nuo stokos 
maisto viduriuose, kas sustabdo 
žarnų veiklumą. Tiek daug žmo
gių daro klaidą priimdami viso
kios rųšies pilės arba kitokius vai
stus, kurie jiems padaro daugiau 
blėdiefe, negu gero. Teisingiausias

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užsenSjus 
Jūsų ligą nebūtų, arba jeigu jus negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos paslnuaudoti

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume, silpnume, 

Slapumo ir kronikose ligose. Šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturStų nullųsti, nes tūkstančiai 
atgavo sveikatą ir včl buvo linksmi.

Syphllis. gonorbeą ir lytiškas silpnu- 
mas yra trys svarbiausios žmonijos ne
laimes. Jos yra pagydomos jeigu Jas 
moksliškai gydyti nes dčl netinkamo gy
dymo būna labai liūdnos. y

LENGVAS IŠMOKĖJIMAS 

prieinamas.
_ ' J gydymo,

jali būt lengvai padarytas 
apleisti savo sveikatą dčl 
I. Tūkstančiai gali būt 

•ą sveikatą gydytojui 
gydyme tam tikrų 

gydytoją kuris, turi

Ateinančių metų .sausio mėn. 
13 d. numatom’a sušaukti Ry
goje Pabaltijo valstybių muitų 
konferencija tarifų suvienodi
nimo reikalu.

Lietuvos delegaciją į tą kon
ferenciją sudarys šie susisie
kimo ir finansų ministerijų at
stovai: ?nž. Mackevičius, inž. 
Prapuoienis ir Klaipėdos .mui
tinės viršininkas Vainauskas.

Amerikos Raudonasis 
žiųs šiomis dienomis prisiuntė 
Lietuvon tūkstantį pakelių ka
lėdinių dovanų Lietuvos mo
kyklų moksleiviams.

rintas. O kad vaidinimas išeis 
gerai, to tikrai galima tikėtis. 
Juo labiau, kad liko sukviestos 
geriausios scenos jėgos. Pa 
vyzdžiui, vaidinime dalyvaus 
P. Daugėla iš Racine, p-lės Jo
cius, Vitkus ir daugelis kitų 
scenos mėgėjų.

Galimas daiktas, kad pri 
truks sėdimų vietų. Todėl pa
tartina' visiems susirinkti lai
ku. Vaidinimas prasidės 4 vai. 
po pietų. Bilietų iš anksto ga
lima gauti pas bile narį arba 
pas J. Martiną, 4508 — 8th 
Avenuė. «

Per “Naiijienį” l'!radio pro
gramas bus suteikta daugiau 
žinių apie tą parengimą. Tad 
klausykite tų programų.

' —- H. L.»

KORESPONDENCIJOS
»I—II ■» IH»WIIII H ■ -c——BĮ.

Draugijos valdybą sudarė Jo
nas Jasudavičius, Jonas Ause- 
navičius, Feliksas Marcinkevir 
čius, Nikodimas Damaševičius' 
ir Adolfas LatvėnaS. Jie drau
giją pavertė asmeniško pasipel
nymo šaltiniu,

Tam reikalui š^e asmenys su
klastojo knygas ir piniginius 
dokumentus, padirbinėjo para
šus ir net privertė mažame
čius padirbinėti/’ svetimų 
nių Jdokumentuosę pinigų 
mo parašus, priiminėjo 
liūs ir jų neįnešė kason.

Bendrai, jie <, padarė didelių 
nuostolių. Teismas teisiamuo 
sius pripažino kaltais ir nubau
dė: Jasnavičių 6 met., Alek
sandravičių — IV2 niet. sun 
kiųjįj darbų kalėjimo, Latvė-.

3 mėnesiais lygtinai, o 
Damaševičiu

veikalo vaidinimas butų sude- draugiją, pavadintą “Liaudies 
banku”, šios draugijos tikslas 
buvo teikti vietos gyventojams 
smulkias paskolas. • . '

JOHN P.EWALD 
: LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDtVOJIMO B-VES
. J RAŠTINĖJE ■ . h
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Naujienos eina kasdien, Uskiriant 
seknutdienius. JLef dils Naujieną Ben
drovė, 1789 S. Hslsted Stų Chicago. 
III. Telefonas Ganai 1900,

Vyriaušiam teismui panaikinus AAA (“agricul- 
tural adjustment act”), nieko ypatingo kolkas neatsitL 
ko. Pati valdžia, matyt, perdaug nenusigando. Kai kas 
sako, kad ji pati norėjusi AAA nusikratyti, nes tame 
įstatyme buvę, daug taisytinų dalykų, kuriuos valdžia 
betgi begalėjusi keisti, prisibijodama užgauti farme- 
rius.

yistiek, ar valdžia gailisi AAA, ar ne, ji dabar ban
do vietoje AAA sugalvoti ką nors kitą. Rooseveltas ir 
jo žemdirbystės sekretorius Wallace mano, kad palikti 
žemės ūkį “Dievo apveizdai” negalima, neš farmeriai 
be valdžios pagelbos nėapseina. Juk riet ir republikonų 
laikais valdžia stengdavosi ūkininkams padėti.

Ji supirkinėdavo kviečius ir kornus ir laikydavo 
juos supiltus aruoduose, idant nekristų kainos rinkoje. 
Šitas ūkininkų Šelpimo būdas priėjo krizį, kada valdžia 
supirko tiek grudų, kad nebežinojo kitr juos dėti. Ji bu
vo priversta paleisti juos į rinką, o kai tai atsitiko, tai, 
kainos ir nugarmėjo i pakalnę.

Demokratų valdžia pradėjo farmerių šelpimą iš ki
to galo. Užuot supirkinėjus javus, ji ėmė farmeriams 
mokėti už nesėjimą. Tai atrodo juokingas planas, o> bet
gi pamatinė šitos politikos mintis nėra kvaila. Juk fer
meriai kentėjo dėl to, kad jie nesurasdavo rinkos savo 
produktams parduoti su ^uždarbiu. Javų supirkinėjimu, 
kaip kad darė republikonai, fermeriai buvo akstinam! 
gaminti jų dar daugiau, tuo tarpu kai reikėjo gamybą 
siaurinti. Roosevelto politikos tikslas ir buvo gamybos 
siaurinimas.

Tačiau pasirodė, kad ir šituo keliu toli negalima 
eiti. Ūkio produktų jau buvo pradėję pritrukti ir be
veik pasiliovė jų eksportas į užsienį. Amerikos rinkas 
svetur pradėjo užimti kitos šalys. Iš to susidarė pavri* 
jus, kad ateityje Jungtinių Valstijų žemės ūkis jau n& 
begalės niekuomet pilnai atsigriebti, nes konkurentai 
bus išstūmę jas iš pasaulio rinkų.

štai dėl ko dabar tenka ieškoti naujo kelio Ameri
kos žemdirbystei padėti. Dabartinei kongreso sesijai 
bus, be abejonės, paduota daug įvairių planų. Pamaty
sime, ar jie bus geresni, negu AAA.

!riė jį riūo įvairių priešų. Taš 
pats p. Vitaitis bo pagelbos iŠ 
■šitos spaudos pūšeS' seniai btu 
tų buvęs “iššluotas” iš savo 
dietos.

■ Bet kuo pirmesniėji SLA 
viršininkai ir “Tėvynės” redak' 
torius atsimokėjo tiems, kurie 
juos gindavo? Kai tįk bolševi
kiško “užkariaViirio” pabojus 
Susivienijime išnyko, tai Ge
gužis susitarė su fašistais ir 
su jų1 pagelba ėiriė savo diktri* 
turą steigti, laūžydarrias orga 
nizacijos taisykles ir tradici
jas (pav. visuotiną’ balsavimą).

0 dabar su fašistais drau
gauja’ pats p. Vitaitis» Jisai su 
jais laiko slaptas konferencijas 
.ir tariasi, kaip išmesti pažan
giuosius žmones iš Pildomps 
TafyboS. Kas pradėjo dabarti
nius SLA. viršininkus ir veikė
jus dergti —- ai* ne “Saridara” 
ir “Vienybe”? O kas tų laik
raščių redaktorius “informuo
ja” ir aprūpina visokia “me
džiaga” Gugiui ir Bagočiui 
.šmeižti — ar ne Vitaitis 
'Viniku?

švietimo srityje daugiau, nė- 
gu carizmas galėjo padaryti 
“per šimtmečius”. Bet girda
mas musų korespondentą už 
tokį “pripažinimą”, komunistų 
laikraštis čia ♦ pat vadina “sa
paliojimu” jo pasakymą, kad 
laikraščiai sovietų Rusijoje 
“beveik pusiau prievartos keliu 
platinami”.

Girdi, korespondentas “pui 
■kiai žino”, kad jisai rašęs ne- 
tiesą. Reiškia “L?’ laiko jį me* 
lagium. čia pat pagyrė ir čia 
pat išniekino!

Tai parodo komunistų aklą 
vienpusiškumą.' Jeigu kas pasa
ko apie Rusiją gerą žodį, tai 
jie pripažįsta, kad tai “tiesa”; 
o jeigu kas pasako blogą žodį, 
tai jie rėkia, kad tai “melas”.

Dėl to, kad jie šitaip aklai 
vienpusiški, tai jie mario, kad 
ir. “Naujienos” nuolatos bolše> 
vikus “šmeižia”, “Laisvė” pra 
šiiriano net, kad “Naujienos” 
pasakiusios, jogei sovietai ap- 
švietoje Rusiją “šimtais metų 
atvarė atgal”, —- ko, žinoma, 
niekuomet “Naujienose” nebu
vo pasakyta.

Yra daug dalykų, kuriuose 
bolševizmas Rusiją, įš tiesų, 
nuvarė daug metų atgal; bet 
kituose dalykuose Rusija darė 
progresą. Ji progresavo ne dėl 
to, kad ją valde bolševikai, bet 
greičiau — nežiūrint to, kad 
bolševikai ją Valdė. Jokia, kad 
ir despotiškiausia valdžia, ne
gali visiškai krašto progreso 
sustabdyti1. Net ir prie carizmo 
Rusija daugeliu atžvilgių pro
gresavo — kai kuriais atžViL 
giais sparčiau dagi, negu priė 
Stalino diktatūros (pav. politi
nės laisvės atžvilgiu).

Dalykas, yra visai ne tame, 
ar iš viso daroma progresas
Sovietų Rusijoje, ar rie; bet ta- palikęs pėd^ko.

me, kokia kaina jisai yra daro
mas. Sakysime, sovietų valdžia 
sumanė Rusijoje įvykinti in
dustrializaciją ir kolektyvizaci
ją: pristatė daug milžiniškų 
dirbtuvių, suvarė milionus ūki
ninkų į “kolchozus” ir “soV- 
choriųs” — bet kiek vargo ir 
skuMO žirioriėš iškėrifėjO, kuo
met šitas “progresas” buvo vy- 
kinrimaš!

Progresas, kuris yra perka 
mas perdaug didelėfriisx žmonių 
kančiomis, dažnai į gerą neiš
eina. Jisai pakerta žmonių fy- 
zineš ir moralines , jėgas it 
kraštas ankščiaus ar vėliaus 
susiiaūkia katastrofos, kuomet 
kas nors jį1 smarkiau Sukrečia 
(pat. karas). Taip atsitiko su 
daugėlitf galingų . dėspotizmų 
praeityje. Kur, pav. dingo 
Egypttį faraonų galybė, pasta
čiusi milžiniškas pirafriidaš ? 
Kas pasidarė su Roma, kuri 
įvairiose Srityse buVo taip toli 
nuprogtėšatūši, kad . per ilgūs 
šimtmečius pasaulis dar galėję 
tik pamėgdžioti jos “atsieki, 
muš”?

Bolševizmas nieko panašaus 
nėra padaręs, kaip tos senovės* 
despotijos. Sovietų Rūšijos pro
gresas atrodo didelis tik paly
ginus jį sų carizmu, bet ne su 
demokratiškomis šalimis, ir jei 
gu Rusijoje per paskutinius 18 
metų butų buvusi demokratiš 
ka valdžia, tai mes nėkiek ne, 
abejojarne, kad ji butų nužen
gusi daug toliau, negu nužengė 
SSSR, ir tas progresas butų 
buvęs anit daug tvirtesnio pa
mato.

• Dabar gi —- kas gal* žinoti, 
įkas ateityje atsitiks su bolše
vikų spaūda, su jų “kolcho
zais”, su pramonės gigantais ir 
su pačiais sovietais? Gal būt, 
viskas susmuks ir išnyks, ne-

“BURŽUAZIŠKA” LITERATŪRA SSSR
■ ................... ' ■ -

(Laiškas iš sovietijos)

Apžvalga
VERKSMAS — BET AR 

NUOŠIRDUS?

net 
tai. 

(t. y.

“Tėvynės” redaktorius, 
susigraudinęs, rašo apie 
kad “musų kaimynai” 
R.K. susivienijimas) laiminges
ni. Pas juos niekas ergelių ne
kelia. Priešingai, kuomet ka
talikų susivienijimo viršininkai 
paskatino savo veikėjus j dar
bą, tai jų laikraščiai atsiliepė 
SU pritarimu. Toks pat sutiki
mas esąs pastebimas ir pas 
bolševikus. Visai kas kita, gir*- 
di, esą su SLA.

“Tačiau musų Susivieniji
mas tokios talkos niekuomet 
neturėjo ir neturi iš toą 
spaudės, kuri dedasi didžiau
siais Susivienijimo draugais.. 
Pasiskaičius Susivienijimo 
‘draugų’ spaudoje apie musų 
organizacijos padėtį, jos vir
šininkus ir veikėjus, net bai
su pamislyti prie ko tas vis
kas privės ir kuo tas baig
sis.”
Taip skundžiasi SLA. orga 

nė redaktorius.
Pirmiausia reikia pasakyti, 

kad jisai neteisingai pasakoja 
apie praeitį. APer daugelį metų 
pažangioji demokratinė musų 
spauda (pav. “Naujienos”) ne 
tik rėmė SLA.' darbus* ir su-

i*

PROGRESAS SOVIETŲ 
RUS1J0JE 

■■

SU

i “Naujienų” bendradarbio kfr 
respondeifcija iš Karino apie 
SSSR spaudos parodą Lietuvo
je labai nudžiugino “Laisvę”, 
nes toje korespondencijoje ji 
Vado “svarbų pripažinimą”, kad 
sovietų Rusijoje peiTpbrą di£ 

manymus, bet ir aktingai gy- šimčių metų atlikta kultūros ir

dešimts penki metai L. Tols
tojui mirus. Stotis Oštapo- 
vo, kur Levas Tolstojus mirė, 
pavadinta jo vardu. Šio gar
saus humanisto rašytojo mir
ties sukaktuvės buvo iškilmiri- 
gai paminėtos. Vargu dabar 
SSSR kitas kuris rašytojas 
taip labui piečiai skaitomas, 
kaip L. Tolstojus.
nistų vyriausybė jau bene 
virš Viėhuoliką milijonų 
zempfiorių jo veikalų yra 
leidusi.

i Žinoma, Levo Tolstojaus 
raštui nieko bendro su komri- 
įriižmu neturi, tai buvo didis 
moralistas, kuris labai gražiai 

i Vaizdavo rusų aristokratijos 
tuštoką gyvenimą. Tai laba'i 
reikšminga, kad Tolstojus da- 
bar SSSR taip labai plačiai 
įskaitomas. Tai vis nauji 
SSSR visuomenės pergyveni
mai, kurie ne visai 
su Stalino oficialiu 
jO pakalikų daromu

Jei dabar Levas

Tik komu' 
su

1S

sutampa 
kursu ir
lipu.

Tosto jus
s staiga tarp bolševikų atsirastų, 
tai jis butų “lišenču”, nes 
kaip grafui, aristokratui, žmo
gui aukštos kilmėš, jam būtų 
atimtos teisės dalyvauti dar
bininkų profsąjungose, ta’i 
negalėtų gauti darbo ir tMasL 
kvoje hitrbvo rinkoje turėtų 
savo turtų likučius pardavinė
ti, arba kitokia spekuliacija 
užsiimti, kad' pramisti galėtų.

L. Tolstojus buvė didelis 
mirties bausmes priešas, ta'i 
jam' dabar ŠSSB fikriattsia'i 
butų suriku gyventi. Ųaba'i 
galimas daiktas, kad butų išL 

. tremtas. Kitas r ašy toj as, ku
ris, labai mėgiamas skaityti, 
tai Uostoj auskas (bos toje vs*- 
ki), kuriam dabar ioriiuhištų 
Tarpe atsiradus visai bu’tų rie
stai, nes šita’s rašytojas pYieš 
mirsialit rodė daug palanku*- 
mo monarchui —- carui. Tik
riausiai dabar Dostojauskaš 
fetir nors Solčvkų koncCntraci* 
jos stovykloje miškų kirstų.

skaitomas

SSSR A. čehovas . Šitam ju- 
riioTistui dįąbar čia butų daug 
dafbov turėtų ką rašyti ir, ži
noma, dabartinį Zoščenką nu
stelbtų. Bęt Čehovas anuo
met savo rastus talpindavo 
.monarcliistų dienraštyje—No
voje Vremia. Tai tikriausiai 
dabar Čehovas kur nors ka
lėjime baigtų rainiai savo gy
venimo dienas. O dabač visi 
šitie garbingi rašytojai labai 
pUčiai visų žmonių skaitohij 
ir net komunistų vadai pata
ria skėityti tuos “ raštus, ypač 
tiems, kurie reiškia pretenzijų 
rašytojais tapti. Girdi, be šių 
stambių rašytojų Skaitymo 
niekas negalės rimtai rašyti ir 
tapti geru sovietų literatu. Ir 
visi skaito tuos jau įnirusius 
iiieratus, kurie gyvi budaftii 
įriiėko bendro šū' darbininkų 
judejimu neturėjo.

i Aš tuo tik noriu pasakyti, 
kad feii kur dikta'tūra žydi, 
kur nėra laisvos kritikos, kur 
žmonės ū'ž visokius nuo Sta
lino vedamos linijos nukrypi
mus (u’kloriUS) kišami į kalė
jimus, arba tiesiog šaudami, 
tokiuos kraštuos negali tarpti 
tikras žodžio ir vaizdo menas; 
jis tėhai turi būti Šališkas, o 
jei sykį jjs yra šališkas, jis 
negali būti tikru menu, pilna 
to žodžio prasme. Bet turė
kim vilties. Tie, kurie dabar 
taip godžiai skaitė L. Tolsto
jų, Dostojauskį’, Čeliovų iri' ki
tus rusų klasikus rašytojus, 
praskins geresniam gyvenimui 
kelią, kuomet tikrai darbinin
kija eis socializmo keliais.

Spėju, kad mano laiškai vie
šai buvo paskelbti, nes juntu, 
kad lietuviškų komunistų vieš
pačių Olffnpe lyg butų jūoda 
‘katė prabėgus. Aš iš jų nieko 
nelaukiu, apart riebių žodžių* 

i Jų koiiojim'osi x žodynas yra 
tttriiUgas, šu jais lygintis nie- 
kas riėgalėš, tiek metų -šniei- 
žūs kitus rėikia įf ko-lijamėsi 
progrešuoti, vis na’ūjų žodžių 
Sūfąsti* Aš čia tik keletą kri- 
tikoa žodžių tariu, bet man 
svetimi šmeiš!o žodžiai.

O?
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DETROIT. — Smarkiai susijaudinusi vienos evangelistų sektos apeigose apmirė ir per tris die
nas neatgijo 17 metų mergaitė, Shįrley Tripp. Pabudusi pasakojo mačiusi Dievą ir daug “pui
kybių”. Paveiksle, apmirusi mergaitė, ir prie jos lovos susirinkę šeimynos nariai. Prie lovos su
klaupę Vaikai meldžiasi.

Universiteto laikraštis rašo apie lietuvius
Pittsburgho ' Universiteto ofi- 

cialis studentų laikraštis, 
Nėws”, išspausdino savo 
terės, studentės Muriel 
šį straipsnį:

Dr. J. Baltrušaitienė, 
b’urgho gydytoja, tik-ką 
žo iš Lietuvos, kur keliavo ke
turis mėnesius. Ji ten, kalbėjosi 
su Lietuvių Kambario Mokslo 
Katedroje piešėju, p. Gudaičiu 
dėl f6 kambario dekpracijų.

Dr. Baltrušaitiene tvirtina, 
kad Lietuvių Kambarys Moks
lo Katedroje tapo įkvėpimu (in- 
spiration) to krašto žmonėms.

Iki 1918 metų Lietuva buvo 
po kitų tautų valdžia ir nega
lėjo išvystyti savojo meno. N116 
to laiko kaimiečių meno moty
vai yra naudojami lietuvių tau
tos menui išvystyti. Tat buš 
naudojama ir -Lietuvių Kamba
riui Mokslo Katedroje.

Tarpe dovanų, kurias Dr. 
Baltrušaitienė parvežė kamba
riui,- yra rankoms išdrožta ver
pėja. Verpėja atstovauja Lietu
vos kaimo moterį, ir -jos seno-

Nl II ■■■■■ BlW ■..............  ■■^11

“Pilt, 
repor- 

White,

Pitts- 
sugrį-

viską būdą verpimo. Tautinis 
Lietuvos parodas puošia verpė
ją, kuri sėdi ant vilties skry
nelės, išpieštomis juodomis ir 
raudonomis tulpėmis. Ant ver
pėjos galvos yra parėdas vadi
namas nuometą, kuri nusidrie
kia ant pečių ir krutinės. Tat 
pažymi Lietuvos moteris.

šita verpėją yra padovanota 
Lietuvos Moterų Draugijos 
Gražinos, ši draugija susideda 
iš ^atsižymėjusių tos šalies mo
terų.

Dr. Baltrušaitienė parveža 
du puikius kilimėlius, padova
notus buvusio Lietuvos prezi
dento, Dr. i Griniaus. Verpimas, 
dažymas ir audimas tų kilimė
lių — viskas atlikta kaimiečių 
moterų.

Michalina Glemžaitė, autore 
meno vadovėlių Lietuvos mo
kykloms, dovanojo puikią pirš
lio juostą papuošimui kambario 
sienos.

Apie kilimėlius parašyta, kad 
tai “apron” (žiurstai). Draugi
ja “Gražina” aukavo verpėjos 
stovylėlę poniai Mitchell, tauti
nių kambarių superintendentui. 
Tas ir yra parašyta ant sidab
rinės plokštelės, prikaltos anl 
skrynelės antvožo.

Apie minėtus kilimėlius yra 
šitokia istorijėlė:

Dr. K. Grinius, sveikindamas 
Pasaulio lietuvių kongresą var
du Draugijos kovai su tuber 
kuliožu ir Vieno Lašo Draugi
jos, pasakė:

“Kaipo tų dviejų draugijų 
dėkingumo simbolį, prašau pri
imti ir perduoti Lietuvių Kam
bariui Pittsburgho Universitete 
du kilimėlius nuo Marijampo
lės, musų nežinomų senovės 
menininkių turinius.” —J. B.

* jjs .*

Tai'tiek rašo stūd. Whi(e.
Kai kas netiksliai parašyta.

Reikalaukite •‘NAUJIENAS' 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai- 
k rašei ų bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delsi.

PAKOL KAS SVARBIAUSI AKTORIAI
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Lotig Distance telefono pašaukimus

kaip ir kate

Jonas Jarus,

iš CŠICAGO I

1.751.75

1.10
2.752.753.50

Padarome Visiems Greitai

iMA.AArP.iU,

1739 South Halstėd Street,

automobilis 
baudžiami

3.50
1.10
1.10
1.30
1.60
1.15
5.00

Tegul 
gyventi 
darbiai,

nelaimėse
1934 m 

daviniais

4.25
1.20
1.15
1.60
1.95
1.30
6.25

$ .15
.50

1.35

$ .35
.75

1.65 
1.05 

.55 
2.50

$.50
1.25
3.00
1.80

$ .75
1.65
3.75
2.25
1.25
5.25
1.60
1.55
2.00
2.45
1.70
7.75

žinomas 
apsigy

auto- 
labai 

Kai 
žmo-

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikihitn'ai, eta.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos KnygOs yra 
Mūšų Sfiėcialybė. Padarom jas ant spėeialio užsakymo 
taip kaip jos Vedamos, su špeėiaiėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Atsišaukimus 
Lapėliuš 
Korteles 
Programos 
Tikietus

Pocahantas Mine Ruh Screened 
5 tonai ar daugiau $7..3O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

WALTEB
2435 SO. LEAVITT STREE

valstijos paja- 
padidėjo. Paly- 
m., jos buvo

Florence Barskaitė, 36 me
tų amžiaus, buvo rasta negy
va vonioje savo namuose. Po
licija negali išaiškinti tos mis
teriškos mirties. Spėjama, kad 
ji buvo nužudyta.

Kai įėjo 
tvai-kymai, 
kiai bausti 
tūs. šiomis

John Matthjeaei) (above),

Kuri

Clevelando aerodromą 
perkeliavo 145,639 žmo-

ta poniutė pabandytų 
taip, kaip gyvena be- 
kurie gauna tris dole

rius pašalpos per savaitę. Tai 
butų tikrai naudinga jai pa
moka.

Senelių prieglaudoje (933 E, 
78 St.) kilo gaisras. Du sene
liai žūvb gaisre ir keli Sunkiai 
apdegė.

Miestas neturi tokios dide
lės įstaigos, kame galėtų visus 
senelius sutalpinti, įtodėl prie
glaudoms jis nuomoja: privatiš- 
kus namus. Dažnai tiė namai 
nėra tinkamai įrengti ir apsau 
goti hiA) gaisro. Dėliai, to ir 
pasitaiko tokių nelaimių, kaip 
Šioji.

HAUPTMANNĄ PALYDĖS Į 
“ANĄ PASAULĮ”

tRev,

.TRENTON, N. J
John Matfriesėn, liuteronas, ku
ris bus prie Bruho Hauptma- 
nno iki pat jo mirties elektros 
kėdėj e. Kunigas palydės Naupt- 
manną iš kalėjimo celės i min
ties kamerą, kur yra elektros 
kėdė. Haupfmahn nužudomas 
už Lindberghų vaiko pagrobi
mą ir nužudymą.

na 
politika 
kaulo.

kant, vairuoti automobilį. Be 
laisnio praradimo, kiekvienas 
jų taip pat ttfrėjo pasimokčti 
po šimtą dolerių baudos. •

Tai gana Skaudi bauda. Bet 
ji ir nupelnyta: dėl girtų 
mObilistų xjUk įvyksta 
daug visokių nelaimių, 
pradės griežtai bausti, tai 
nės pasidarys atsargesni.

GEĖB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytoj ai prašomi 
pirkinių reikalais ėlti i tas 
krautuvės, kurioi skelbiasi 
Naujienose.

Pernai Ohio 
mos pusėtinai 
ginus su 1934 
$56,500,000 didesnės. Pajamas 
vyriausiai padidino “sales tax” 
ir degtinės mokesčiai.

Bet karti? su pajamų padi
dėjimu padidėjo ir išlaidos. 
Pernai išlaidų buvo $20,000,000 
Su viršum daugiau nekaip 1934 
m. Taigi, nors valstija pajamų 
turi daugiau, bet ji sutvarko 
Savo samatą taip, kad nei trūk
sta, nei reikia. Nemažos sumos 
pinigų eina į visokių politikie
rių kišenes. Jie "besivaržo sau 
ir savo draugams skirti rie
bias algas.

Policija pagavo keturis jau
nus vyrukus ir penkias mer
ginas. Visi jie įtariami tuo, 
kad Chicagoje ir jos apylin
kėje padarę daug apiplėšimų. 
Jie liko perduoti Chicago po
licijai.

Tai visai jauni plėšikai. Nė 
vienas jų neturi daugiau kaip 
dvidešimt metų amžiaus. Tai 
tikrai apgailėtinas reiškinys, 
kad to amžiaus berniukai ir 
mergaitės įsitraukia j krimjna- 
listišką gyvenimą.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškūs ir Konvertūs
Plakatus

East Clevelande mokytojams 
buvo labai nukapotos algos. Bet 
šiomis dienomis mokyklų tary
ba nutarė šiek tiek pakelti ai 
gas. Tam reikalui paskirta 
$20,000. Manoma, kad moky
tojų algos bus pakeltos maž
daug penkiais nuošimčiais.

Hollenden viešbutyje repub 
likonai pagerbė naujai išrink
tą merą Burtoną. Pagerbimo 
bankiete dalyvavo apie 1,500 
žmonių. Dalyvavo ir keli lie
tuviai, kurie veikia tarp re- 
publikom].

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tel. Repūblic 8402

Per 
pernai 
bes. Palyginus Su 1934 i 
sažierų skaičius padidėj

NUPIGINTOS ASMENS-Į-ASMENI RATOS 
po 7 valandai vakare

JAU VEIKIA nuo Sausio 15, Illinois Bell Telephone 
Company suteikia ir visą dieną sekmadienį tas pa
čias nupigintas ratas, kurios veikė už long distance 
što’tis—iiuo stoties pašaukimus kas Vakafaė p6 7 va
landai. šis niipigininihš liečia beveik ViŠUė pašausi
mus, kurių diehihČ rata ūž tris hiihutes yra daugiau 
nėgu 35 cėritai, ir yta hito I© cė'nių už kai koriuos 
trumpesniitš pašaukimūs iki 40 cehtų už ilgeshioš 
distancijas pašaukimus.

TIelen Kosilzky, telefonų 
kompanijos viršininko žmona, 
reikalauja skyrybų. Teisme ji 
pareiškė, kad vyras per metus 
duodąs jai tik penkioliką tūk
stančių dolerių. Girdi, su tiek 
pinigų negalima tinkamai iš
gyventi. Buto ir šeimos išlai
doms esą reikia daugiau pini

John Palenkas, 24 metų vy
rukas, už kažkokį nusikaltimą 
pakliuvo į kalėjimą. Kai jį at
vedė pas teisėją, tai jis buvo 
baisiai sumuštas. Jis sako, kad 
jį kaliniai sumušę. Kalėjimo 
Sargyba ginasi, kad ji nieko 
nežinanti apie sumušimą, 
reikalas bus ištirtas.

Palenkas yra gimęs Los 
gėlės, Californijoje.

Iš kitur atvyko ir 'iš čia iš- > • 
skrido 25,342. žmonės. Atrodo, 
kad po kelių metų susisiekimas 
oru pasidarys visai ' paprastas 
dalykas, žmonės skraidys lėk
tuvais t^ip, kaip jiė dabar va
žinėja au*tdfnobiliais.

Sausio 8 d. įvyko SLA 14 
kuopos susirinkimas. Kadangi 
tai buvo mėtinis, susirinkimas,’ 
tai daug reikalų teko išsprę
sti. Pagaliau prieita ir prie 
seimo rengimo komisijos ra
porto. Jau buvau* minėjęs, kad 
tas reikalas neina sklandžiai, 
šiame susirinkime irgi buvo 
nemažai ginčų ir barnių. Bet 
vis dėlto atrodo, jog pasiseks 
nesusipratimai išlyginti ir su
sitarti. Ir jei tas bus padary
ta, tai pranyks kuopoje nesu
tikimai. .

Tikrai gaila, kad kai kurie 
nariai visai išeina. iš ribų ir 
pradeda be jokio reikalo šmeiž
ti kitus narius. Pavyzdžiui, p. 
Praškevičius vis nesiliauja puo
lęs mane už tai, kad aš rašinė
ju* į “Naujienas” ir “Keleivį”.

Nesuprantu, kokiu budu tas 
rašinėjimas gali jam užkliūti, 
Juk jis irgi tokią pat teisę tu
ri rašyti, — ir gali rašyti ten, 
kur jam patinka.

Tie visi nereikalingi priekai
štai yra niekas daugiau, kaip 
tik tuščias politikavimas. Bu 
tų tikrai organizacijai sveika, 
jei pagaliau tie politikavimai 
pasibaigtų. Tai nieko gėra ne
lemia. Greičiausia tie pdlitika- 
vimai ir atbaidė narius nūb 
susirinkimų. Kuopa turi per du 
šimtus narių, o į susirinkimą 
atvyksta tik apie trys dešim
tys. Ir nieko nuostabaus 
riams tušti ginčai ir 
vimas įgriso iki gyvo

Juozas Olšalfškas, 
dainininkas, nusitarė 
venti Clevelande. Jis vargonih- 
kaus Colinwoodo parapijoje pas 
kun. Karuziškį. Clėvelandiėčiai 
tikisi, kad jis čia pasidarbu‘os 
meno srityje.

TAIPGI . e JAU VEIKIA nuo SatfsiO 15. Illi
nois Bell Telephone Company siūlo nupigintas ratas 
už Asmens-j Akmenį pašaukimus kas vakąrą po 7-os 
vhlahdos it visą dieną sekmadienį. Tai abelnai atsi
neša į 16hg dištailcė (ilgesnės distahčljos) pašauki
mus už kurias diėhihe stotis-nuo stoties rata yra 
brangesnė riei 35 centai. Šis nupigintoms ant daugu
mas asmens‘-į-asrhėnį p&šaukimu'š kainuoja tiek pat 
ksii£ stofis-huo-stoties pašaukimai tarp tų pačių vietų.

REIŠKIA
lonhs p'asršnekėjimas su šeimynos nariais ,gyvenan
čiais kitur. .. su’ vaikais lankančiais kitur mokyklą 
arba uhivėfšitetą ... W jėigū jus norite, užbaigti dar 
nebaigtą savd biznį arba daryti planus savaitę į 
priekį.

nieko neatsiminęs, 
su juo atsitiko.

Clevelande girti 
tai yra skaudžiai 
Pažiūrėsime, kokios’ baudos su 
silau*ks tas stambaus politikie- 
rio sūnūs.

ftalph Sutemau, šėtifo suhus, 
pateko į belangę. Važiuodamas 
gifta's, jis šu • saVo automobiliu 
atšidūM šaligatvyje ir atsirė
mė i stulpą. Kada belangėje 
išsimiegojo, tai pareiškė, jog

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St 
Englewood 5883-5840 

>ar gfažiau, rpodęrnii 
kiau įrengi.

į galią nauji pa 
tai pradėjo smaf 
girtus automobilis 
dienomis vienuoli

ka clevelandiečių neteko lais 
nių. Per ištisus metus jie ne 
galės važinėtis. Tiksliau sa

Valstijos pajamos ii- išlaidos. — Ir penkioliką 
tūkstančių dolerių gaudama per metus ne
galinti išgyventi. — Žiauriai sumušė kalinį. 
— Mokytojams pakėlė algas. — Suėmė Chi- 
cagos plėšikus. — Mirė vonioje. — Smarkiai 
baudžia girtus automobilistus. — SLA 14 
kuopoje prieita prie susitarimo. — Juozas 
Olšauskas apsigyveno Clevelande, — A. L. 
Biliečių Klubas pradėjo smarkiai veikti. — 
Prieglaudoje sudegė du seneliai. — Auto
mobilių nelaimėse žuvo 201 žiftogUS. — Per 
Clevelando aerodromą .pernai perkeliavo 
145,639 žmonės. — Pateko į bėdą šerifo sū
nūs.

A. L. Piliečių Klubas pradė
jo smalkiai veikti,. Jis stengia
si sukelti pinigų, kad butų ga
lima salę pagražinti. Kada klu
bas susivienijo su Lietuvių 
Svetainė, tai jis pradėjo ir dau
giau* narių gauti. Daugelis ma
to reikalą svetainę remti. Jei 
ir toliau taip vieningai bus dir
bama, tai svetainės reikalai tik
rai pagerės, — ji bus tinkamai 
sutvarkyta.

Per pereitus metus Cleve 
landė automobilių 
žuvo 201 žmogus, 
— 239. Nepilnais 
pernai visoje valstijoje nuo au
tomobilių žuvo 2,154.

Tai pusėtina žmonių minia. 
Ir tai tik Viėhoje valstijoje! 
Neatsargių žmonių rankose au
tomobilis tikrai pasidarė pavo
jingas

WASHINGTON. — Trys asmenys, kurie sulošė svarbiau
sią rolę bonų biliaus suformulavime ir pravedime per kongreso’ 
atstovų būtą. Jie yra atstovų buto pirmininkas; Byrns, ir atsto
vai William Beriin iš Pa., ir Wright Patman iš Texas.

MilWaukee, . Wis. .. 
St. Louis-, Mo.......
New York, N. Y 
Oniaha, Neb...........
Indiąnapolis, Ind. 
Mįa.'ihif Fla.......... 1.
gincinnati, Ohio....

etroit, Mich......
Mi'hheapolis, Minn. 
Toronto, Canada..., 
L^llisvįlle, Ky.......
Los Angeles, Gal.

STATION-TO-STATION — PERSON-TO-PERSqN_ 
Reduc 

tion

1.35

Week Sunday Reduc
DĄy & Night tion

, pis^iiče .OpėMdrka Jtiihs Padujos Ratas iii Bitę kokį Pašąukimą.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

DĖL GERIAUSIU ANGLIŲ IR KOKSO
Telefonuokit šiai atsakomingai įstaigai

PROSPECT 3400
WESTERN COAL and SUPPLY COMPANY 

4916 So. Western Avenue
J. MOŠCIPAN; prez.

Patarimus dėl kuro suteikiame be jokio atlyginimo arba obligacijų.

"SVETAINE DEL RĖNDOS
PATOGI DEL VISOKIŲ PARENGIMŲ.

Vestuvėms, šokiams ,parems, bunco ir įvairiems vakarėliams 
Virtuvė su pilnu įrengimu dykai.

NEFFAS, Sav.
Tel. Canal 958

Week Sunday 
Day - 4 & Night 

sTeo- 
1.15 
2.40 
1.50

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus
“Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 

Vyną, Suvirš nietų laiko turėjau bė
dos su nenialimu — ką tik valgiau 
gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgąi pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau butėlj, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vo taip. kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kla kaip''laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, VVallace A. 
Combs.’*

Jei Jūs kenčiate nuo nemalinio, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; imkite re
guliariai, pilną Šaukštą'prieš valgį. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIRv 
OF BITTER WINE

Josėph Ttiner Cčftipaihy, Chicago
w, i . , u , .,4 ..."i ■ —■-•..si

’ KĄ TAI
Tai padarys ^ėlėfėhą daugiau naūdihgu daigelio at
žvilgių1. Tai reiškia, 'kad pafalnavirnas būs pta'tėsh'is 
ir pigesnis... Artimi ir tankus Susihešimai su drau
gais gyvėnahčiais atstūmė. Asmėniški paguodos žo
džiai toliau gyvenančiam bet- artimam, ligoniui. Ma-

TYPIŠKOS TRIJŲ MINUČIŲ RATOS
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Liulevičius

šis Kliu
tai vakaro ve.

Kaloan

OJPj

ns

metus

METINIS

LIETUVOS
Vienutinė Tokia NEPRIKLAUSOMYBESADVOKATAI

PAMINĖJIMAS
The Daina SEKMADIENYJE

1936

2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Kaina $2.00
dovanų savo

Gausite NAUJIENŲ ofise
PRADŽIA 4 VALANDĄ PO PIETŲ

SU ŠIUO 
sausio

po vieną ar daugiau 
šeimynos pašelposdar-

Muzikos mokytojas daugelio 
Northside lietuviu vaikų

Pašalpos darbų administracija 
pareiškė samdysianti daugiau 
bedarbių v
Illinois Works Progress Ad-

Dearbom St. 
■Tel. Central 4411-2 
J So. Halsted St 
f nuo 6 iki 8:80.

: _„3.
Sekmadieniais—

Illinois valstijai davė 
dar $10 milionų 
WPA darbams

Peipičįfcffi 
įyjierttsin

Mirė lietuviams žino
mas prof. Carl Bunge

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

ir North
Valeria čepukaitė

Renka “Karalaitę” 
prezidento Roosevel- 
to varduvių iškilmėm

FENGČHEN

Chicago Heights miestelyje 
vakar rytą sudegė dviejų aukš
tų namas, kuriame buvo kelios 
krautuvės ir gazolino stotis. 
N uostoliai $20,000.

Jau 100 mergaičių užsiregistra 
vo; lietuvaites raginamos pa 
bandyti laimę

Pasikėsinusi prieš 
Prystalskį siųs j be

pročių namus ’

Chicagos ir Apielinkių Miestelių Lietuviai Atsilankę Turės Didelio Smagumo ir pra 
leis Vakarų Linksmai ir Naudingai.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio. Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

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

PROGRAME DALYVAUS GERIAUSI MUSŲ CHORAI, SOLISTAI, ŠOKĖJAI, MUZI 
KANTAI. VISO APIE 300 ARTISTŲ.

čiai linkėjo pp. Liirievičiams ii 
giausių metų ir surengti dai 
daug, daug tokių puotų.

—Svečias.

toriaus Wilhelmo I. Tryliką me
tų grojo operos orkestro j, Ham 
burge.

Carl Bunge atvyko į Chica- 
go, 1893 m. ir prisidėjo prio 
Benlow’s orkestros, kuri duoda
vo koncertus senam Antro Pul
ko “Armory”. Nu*o 1903 iki 
1911 jis vedė, Metropolitan or
kestrą sename Bismarck Gar- 
dens, , ir North Side Turner 
Hali

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarai

t.:. L_
Ketvirtadieniais

* M ■

. •»’ ' / ■ .f ''J'

draugiškumas,—tai vienas, ta 
antras jie kalbina,' žiuri, 4)ra 
šo kiekvieno svečio, kad vai 
gytų, tai gertų. Tiesiog, bežiu 
rint nepasijaučiau, kaip persi 
valgiau.

Po vakarienės p 
perstatą p. Geo. Stungį būti va
karo vedėju. Kadangi1 svečiai

I Julių. Vakaro vedėjas iššaukė 
tarti žodį-kitą, 

vai
šinimą ir jųjų, draugiškumą.

Po vakarienės, linksmai or
kestrai griežiant svečiai Sšoko, 
kiti šnekučiavosi, taip kad be
matant nei nepajutau, kaip at-

ministration vakar gavo iš 
Washingtono $10 milionų nau
jų pinigų WPA pašelpos dar
bų vykinimui. Pirmiau jai? ga
vo $65 milionus.

Robt Dunham, administrato
rius šioje valstijoje, pareiškė, 
kad dabar samdysiąs daugiau 
bedarbių, bet kiek daugiau, pa
kol kas dar nežino.

Ikišiol WPA aprūpino pra
gyvenimu 102,080 šeimynų, pa
imdama 
narių iš 
bams.

Kriminaliame teisme eina 
kalbos, kad John W. Klogh, 
kuris pirmadienį bandė nušalė
ti teisėją Prystalskį ir nušovė 
advokatą C. G. Kinney, busiąs 
pasiųstas į bepročių namus, 
Menard, III.

shland Avė. Kada 
fKjovė, persikėlė į

Avė., ir iš čia

rinkimai įvyks 
viename miesto 

Užsiregistruoti kon-

Gražus parengimas p-ai Vero 
nikai Liulevičienei

Prezidento Roosevelto gimta
dienio paminėjimui, sausio 30 
d. kiekvienais metais yra ren
giamos iškilmės, kaip visoje 
Amerikoje, taip ir Chicago j e. 
Tų iškilmių pelnas skiriamas 
kovai su vaikų paraližo liga.

Šių metų iškilmės Chicago j e 
įvyks Skerdyklų Amfiteatre, 
Programui rengiamos įspūdin
gos ceremonijos, kurioms reika
linga ir “Karalaitė” su 36 mer
gaičių svita.

“Karalaitės 
saušio 23 d. 
viešbutyje

kursui galima tuojau, per paš
tą arba asmeniškai. Laiškus 
reikia siųsti arba užeiti į Iš
kilmių rengėjų ofisą, adresu, 
33 North LaSalle Street, kam
barys, 1327. Laiškuose reikia 
paduoti, vąrdą, pavardę, am
žių, telefono numerį ir . plaukų 
spalvą. Jei kandidatės nori, tai 
jos gali pasiųsti ir fotografi
jas.

Gražiosios lietuvaitės, nuo 18 
iki 25 melų amžiaus,.yra ragi
namos konkursan įstoti. Lai
mėjusiai merginai teks “kara
liauti” iškilmėse, sausio 30 d. 
Be to, dovanų ji gaus visą setą 
rūbų nuo tūlos “mūviu” artis
tės; kontraktą vienai savaitei 
vaidinti viename, didžiųjų mies
to teatrų ir kitas dovanas. Jei
gu mergina parodys scenos ga- 
bumus, tai busiančios padarytos 
ir filmų nuotraukos, kurias pa
siųs Hollywoodo studijoms.

NORTH SIDE 
bas gyvuoja šioj kolonijoj jau 
per kelioliką metų ir visados 
buvo pavyzdingas savo dar
bais. Kas nežino Morning Star 
Kliubo vaišingumo ir rengin o 
pavyzdingų balių ? Kas nežino 
šio kliubo rėmime viso progre- 
syvio judėjimo.

Be to. Morning star Kliubas 
per paskutinius kelįs metus pa
laiko base bąli batelį ir jam 
prisieina sykiais stoti prieš 
daug galingesnį ratelį žaist. Bet 
per paskutinius porą metų j;s 
visuomet laimėdavo. 1934 me
tais kliubas laimėjo prizą, o 
1935 m. Morning Star ratelis

V. M. Molotovas, vienas Sovietų Rusijos valdžios šulų, ku- 
reikalauja skirti pinigų Raudonosios armijos didinimui ’ ; į,
nurodo į faktą, kad japonų pulkai žygiuoja vis toliau Mon- 

golijon, statydami sovietų interesus pavojun.

Tėvai, nupirkite 
vaikams šitą knygąA. A. SLAKIS 

ADVOKATAS i 

111 W. Washington St
Room 787

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. , 
namu Tel.: — Hyde Park 8895

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teisimuose 
Bridgeporto ofisas

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

. Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearbom 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

liekŲaina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

BRIGHTON 
sausio 12 d. įvyko pp. Juliaus! beveik ir nežinojp, koks šios 
ir' Veronikos Liulevičių vardiA- puotos tikslas, 
vių puota, Midland Restauraht, dejas pasakęs porą atatinkamų 
prie Archer ir Sacramento gat-i juokM, paaiškino tikslą, būtent, 
vių. Vieta gana puošni ir rui J kąd p-ios Liulevičienėį vardinių 
minga. Svečių dalyvavo virš' diena išpuola sausio 13 d. Visi 
40, pažymėtini Dr. Ašmenskai- svečiai surprizo pagauti pradė
to ir jos tėveliai, p. Ašmens-! jo sveikinti p-ią Liulevičienę ir 
kaib p$, Geo. Stungįai, pp. Spit-J Josios' Ubai simpatingą vyrą, 
liai, pp. Dišiai, pp. šlapikai, pp. * Julių. 
Svilai, pp. Misevičiai, p-ni Va- keletą svečių 
lantinas ir daugelis kitų, kurių1 PP- Liulevičiams už tokį 
pavardžių neatsimenu.

Apie 3 v. v. Liulevičius pa
kvietė svečius prie stalo, ku
ris buvo pilniausiai apdėtas 
skaniausiais valgiais ir gėri
mais. O jau ,pp. LiUlevičių ėjo rytas. Skirstydamies, sv'e

North Sidės lietuviams gerai 
žinomas muzikos mokytojas, 
Carl Bunge, persiskyrė 
pasauliu, penktadienį, 
10 dieną.

Per pastaruosius 24 
vedė konservatoriją, savo. Pir 
miausiai laikė šią konservatori 
ją Prospect Birildinge, kampa: 
Division ir / 
tą namą nu 
1249 N. Ashlari 
tapo antradienį, sausio 14 dieną 
2 v. p. p., išlydėtas į Rosehili 
kapines,

Lietuviams velionis buvo ge
rai žinomas, nes pirmiau daug 
lietuvių vaikų mokinosi pas jį 
muzikos. Aš manau,? kad aš 
iš lietuvių buvau pirmoji pra
dėti mokintis pas jį, ir teko 
baigti tą konservatoriją. Taip
gi baigė šią mokyklą panelės 
—Viliutė, šliauteriutė, Genai- 
čiusė, Aldona Galskiutė. Lanke 
— Vytautas Galskis, Panelės 
Semaškiutė, Asciliutė, Algirdas 
Mickevičius, ir daugelis kitų 
lietuvių vaikų.

Carl Bunge gimė Vokietijoj, 
ir studijavo pas Liszt, Wagner, 
Tschaikowsky ir Massent. Nuo 
1876 iki 1879, buvo narys ka 
riuomenės beno, prie' impera

Šį kartą varduvių va
karėlio. svečiai gavo 

siurprizą

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N, 
1431-1484- 
ofisas—332 T__ ___
__ __ lg L__ 2 i
Tel. Boulevard 1310, 

ir C/— 
oagal sutarties.

laimėjo pirmą prizą, tai yra, 
Miesto Lygos didelę sidabrinę 
taurę.

Taigi ta proga Šeštadienyje, 
sausio 25 dieną, Legion Hali, 
3945 W. North Avė., yra ren
giamas balius priėmimui tos 
nepaprastos dovanos, kokia lie
tuviams base bąli žaidikams re
tai kada pasitaiko gauti.

Chicagos ir apylinkės lietu
viai yra kviečiami atsilankyt į 
šį parengimą ir sykiu su Morn
ing Star Kliubo nariais, žaidi- 
kais ir jų prieteliais pasilinks
mint ir pamatyt šią gražią ir 
brangią dovaną.

A. K. S.

- v" . i;:?* '
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NAUJIENOS, Chicago, III,

LIETUVIAI DAILININKAI
Jau apie

Klaidos Atitaisymas

ŽINOTINA
SUSIRINKIMAIDraugijų Žinios

PARENGIMAI

AndBush.

Kedzie

Gerkit ir ReikalaukitNAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI

9:30 VAL. RYTE i

Lietuviškos
Degrtinis

NATHAN 
KANTER

Kuopa turi dabar 75 narius 
Tikimasi šįmet turėti virš šim-

KON- 
South

operetė,
107 St.

7100. 
p. P

Visose Alinise 

Mutual Trijų 

žvaigždžių 

Kentucky 

Bourbon

buvo su 
išlaimėji

o iš ten bus nu 
Kazimiero kapi

Elenpra Mackie 
draugai ir pa

LEA- 
(HuU

Sake, kad esą 
“Naujienos” ir 
nepasakė kas

Paskaitos iliustruojamos ste- 
reoptiniais paveikslais (slides).

Art Institutas randasi prie 
Michigan Avė. ir Adams St.

Dykai paskaitos 
Art Institute

Įstojimas 50
Ligonių pa- 

Pomirtinė — 
, duodama $10 
4 grabnešiai.

Žagarietis.

COOK APSKRIČIO LIGONINE, W 
Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

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

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

LONDON 
jos rašytojas ir poetas 
sunkiai serga “peritonitis” liga, 
šiuos žodžius rašant, jis dar 
gyvas, bet daktarai yra beveik 
tikri, kad mirs. Kipling yra 70 
metų amžiaus.

Iš Springfield, III., atėjo lai
škas Palangos Lietuvių Kliu- 
bui. Laiškas randasi pas Juo
zą Balaką, 1432 So. 50th Ct., 
Cicero, III. ■ Kliubas prašomas 
atsišaukti ir laišką asiimti.

of the Louvre”;
Painters of Satire

“Gražioji Galatea' 
šokiai. Pradžia—

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurSn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

Mikas Šileikis. Mikas Šileikis 
nėra gimine Jonui Šileikai, apie 
kurį praeitą kartą rašiau. Mi
kas Šileikis, Didžiojo karo pra
džioj, dirbdamas Bostono “Ke
leivio” raštinėje, lankė Bige- 
llow vakarinę mokyklą; moki
nosi anglų kalbos. Vėliau jis 
įstojo į Boston Belle Arti Aca- 
demie, kurios galva buvo prof. 
Pelegrini. čia jis vienus metus 
išbuvęs pradinių mokinių pai
šybos skyriuj, perėjo į tapy
tojų skyrių. Vėliau persikėlė j 
So. Bostono miesto meno mo
kyklą, kur už pamokas nerei
kėjo mokėti, šitoj mokykloj jis 
iškart įstojo į prof. Erown aka- 
demikos skyrių, studijuoti ana
tominę žmogaus kūno sudėtį ir 
abelnos paišybos.

CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
Washington ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofisas,, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

jaunimas, nuo ku- 
neatsilikti ir suau- 
Jų, manoma, yra 
Todėl, kuomet at-

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

ANTRADIENIAIS
(Utarainkais)

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

Žagariečių Kliubas pra
deda veikti; rems Kul

tūros Draugiją

Čikagos Art Institutas skel
bia antrą seriją paskaitų dy
kai dėl publikos. Paskaitų se
rija pavadinta: “Adventures 
in the Arts”. Paskaitoš įvyk
sta kiekvieną ketvirtadienį kaip 
6:30 vaiv vakaro, Fullerton HaU 
salėje. Paskaitas rengia p-lė 
Florence Dibell Bartlett.

sižadejo duoti svetainę. Įžan 
ga bus 25 centai.

Korespondentas.

Kur Palangos Lietuvių 
Kliubas?

ILLINOIS EMERGENCY
COMMISSION, 1319 South 

avė. Telefonas

SLA. 55 kuopos geras 
stovis

RELIEF 
Michigan 

WABash 
Valandos, 9:00 ryto iki 5

(Tęsinys)
Pirmieji Amerikos lietuvių 

dailininkai

Po metų laiko, prof. Brown 
rekomendupjant, Mikas Šileikis 
buvo priimtas j tuo laiku pa
garsėjusios senukės Adelaide 
Palmer tapybos skyrių, šitą 
skyrių jis turėjo lankyti die
nos metu, nes tapybos skyrius 
vakarais buvo uždarytas. Mi
kas, dirbdamas “Keleivio” spau
stuvėj visgi rado pusdienį lai
ko ir mokyklą lankyti, čia jam 
gerai sekėsi. Mokytoja jo pie
šinius statydavo į mokinių dar
bų parodas ir duodavo gerus 
pažymėjimus.

Kliubų ir Draugijų Susivienijimo—metinis susirinkimas 7:30 
vai. vak., Darbininkų svetainėje, 10413 Michigan Avė. 
Visi nariai ir narės prašomi atsilankyti laiku.

J. Tamašauskas, raštin.
Kriaučių Loktalas, 269 A.C.W. of. A.—Amalgamated Centro na

muose, 333 South Ashland avenue, 7:30 vai. vakare. Bus 
įvesdinta nauja Lokalo Valdyba. Kiti švarbųs reikalai.

—Valdyba.

Žinioje apie Joniškiečius va
kar įvyko klaida. Ser
gantis narys, p. Kupšas gyve
na adresu, 2506 W. 45th Place 
o ne 2606.

Garsus Angli- 
kuris

yra taip geras, kaip ir akade 
miškas arba klasiškas menas.

Sekantį kartą apie (a.aJ*A
Dulbį ir Antaną Valdą.

— Bendradarbis.
(Bus daugiau)

BRIDGEPORT 
trys savaitės kaip serga p. So
fija Vilutis, 3608 S. Haisted 
Street. Ji yra siuvėjo p. Vi
lučių žmona. Ligonis randa
si po gydytojo priežiūra ir ei
na geryn. Priklauso Chica- 
gos Lietuvių Draugijai.

Senas Petras.

Valdyba liko ta pati
Žagariečių Kliubas turėjo 

savo priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 15 dieną, HoIIywood 
svetainėje.

Valdyba paliko ta pati, kas 
tenka skaityti gražiu darbu. 
Jai kreditas, o" ypatingai pir
mininkui P. Akriat^kui, nes jis 
stengiasi Jkliį^^ 
be to, jis yra. ir jos įsteigėjų.;
Nepaaiškino kokiais pamatais 

veikia Kultūros Draugija 
Savo kalboje pirmininkas 

prisiminė apie tai, kad Žaga
rėje yra susitvėrusi Etinės Kul
tūros Draugija, bet kažkodėl 
jis nepaaiškino ant kokių pa
matų ji veikia. Mažu kitą sy
kį paaiškins. Taip pat kal
bėjo ir apie Knygyno įsteigi
mą. Gal kam atlieka kokia 
knyga, kurią butų galima te
nai pasiųsti, 
siunčiami ten 
“Keleivis”, Iii 
juos siunčia.
Buvo balius Laisvų 

naudai
Gruodžio 21 dieną 

rengtas balius su 
mąis, kurio pelnas ėjo Žaga
rės laisvųjų kapinių steigimo 
naudai. “Naujienose” buvo 
įdėta žinia, kad balius buvo 
rengtas kokios tai Žagarės

IMMIGRANTS PROTECTIVE
GUE, 824 South Haisted Street

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss Helen Jerry.

Pasiuntė į Centrą pusantro 
tūkstančio dolerių

Per praeitus metus musų 
kuopa pasiuntė į Centrą apie 
pusantro tūkstančio dolerių. 
Kiek Centras pelnė iš musų 
kuopos, galutino raporto iždo 
globėjai nespėjo prirengti. 
Tą padaryti pažadėjo pusme
tiniam susirinkimui.

NAUJIENOS, 1739 South Halstėd 
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.

PETRAS SMETONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 13 diena, 3 valanda ry
te 1936 m., sulaukęs 56 me
tu amžiaus, rimęs Raseinių ap., 
Jurbarko parap:. Lindikų kai
me ,.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliudime 2 

sūnų Jurgi ir Edward 
Suzana, 3 dukteris Ona Sper 
ling, ■ žentą Raymond 
Bishop, žentą Steponą ir Em 
ma, Petrą Smetoną 
Jokūbą ir Augustą 
Collinsville, III. ir Chicagoje 
Lietuvoj 
Kristupą, 
giminės.

Kūnas 
Mažeikos 
anica Avė.

Laidotuvės i vyks 
sausio 18 dieną, 1 vai. po piet

Sirgo Kaulakienė
Kaulakienė sirgo tris mėne

sius. Ligoninėje išbuvo kurį 
•laiką ir taip pat sirgo namuo
se . Nutarta jai išmokėti pa
šalpą. • .

Valdybai uždėta k\aucija
Nutarta valdybai uždėti to

kią pat kauciją kaip buvo pra
eitais metais. Kuopa .turėjo 
praeitais metais dešimts su
sirinkimų. Buvo išduota ir 
valdybos griekai, tai yra kiek 
kuris lankėsi į susirinkimus. 
Dėlto tuoj rezignavo iždo glo
bėjas p. Kavaliauskas. Jo 
vieton išrinkta p. Strazdas.
Bus surengta parė; vyrai išsi

sukinėjo nuo pareigų
Vyrai daro daugiau išsisu

kinėjimų nuo rengimo “bunco 
party”. Dėlto, jau atsisakyta 
ir nuo parengimo. Bet pabai
goje susirinkimo, atsilankius 
daugiau moterų, dalykai pasi
taisė. Moters gerai susarma
tijusios vyrus, apsiėmė vaka
rą surengti.

Į komisiją įeina vien mo
ters, būtent: penios Lapienė, 
Pučkorienė ir Strazdiene, o 
ppgelbėti apsiėmė Vaitkevi
čius ir Bareišis. A. Bimba pa-

BARBORA MONSTOVIČIENĖ 
(po tėvais Yurkmonaite) . x

Mirė sausio 14 d., 1936 m., 
6:45 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Kilo iš Tauragės apskričio. 
Girdiškių parap., Lindžių kai
mo. .... •"

Amerikoj išgyveno 35 metus-
Paliko dideliame nuliudime 

4 dukteris: . Dominiką, Magdei 
leną, Marijona ir Bronislavą. 
sūnų Antaną,' 3 žentus: J. Mc
Donald, T. Shėehan, W. Biti
nas. 3 anukus, 2 brolius: Jurgi 
ir Dominika Yurkmonus. jų 
šeimynas ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 24^7 W, 
4'5th St. Tel. LAFayette 0875.

Laidotuvės j vyks šeštadieni, 
sausio ' 18 d. Iš namu 8 vai. 
ryto bus atlydėta i Nekalto 
Prasidėjimo’ parap. bažnyčią, 
kurioj ivyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta i šv. Ka
zimiero . kapines.

Nuošjrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Dukterys ,sūnūs, Žentai, 
anūkai, broliai ir giminės, 

Laidotuvįa.'direktorius J, F. 
Eudeikis ’ Mlk'YARds 1741.

ELEONORA MACKįEWICH
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 14 <liena, 1:29 valandą 
po piet 1936 m., sulaukus 18 
metų amžiaus, gimus Chicago, 
Illinois, i į

Gyveno Riverside, III. 14 
metų.

Paliko dideliame ' nuliudime 
motiną Victoria po tėvais 
Eskert, tėvą Justiną, 2 bro
lius Elmer ir Justin ir gimi
nės.

Kūnas pašarvotas randasi 
118 Aikenside Road, Riverside, 
Illinois.

Laidotuvės jvyks penktadie
ni sausio 17 dieną? 9:00 vai. 
ryto iš namų i Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, 
lydėta i š’v. 
nes.

Visi a. a. 
wich giminės 
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Tėvai, broliai, ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Lachawicz ir Sunai, Tel. 
Canąl 2515.

Du*. Herman Bundesen
CHICAGO. — Sveikatos de

partamento viršininkas, Dr. 
Herman Bundesen, kurį demo
kratų partija nominavo kandi
datu į Illinois gubernatorius. 
Dabartinį gubernatorių Horner 
partija atsisakė remti.

o Valparaisos universitete an
tra kuopa. Mikas Šileikis du 
metus redagavo moksleivių or
ganą—“Moksleivių Kelius”, vė
liau buvo centralinės kuopos 
pirmininku. . Rašydavo eiles ir 
straipsnius meno klausimais. 
Dalis jo eilių yra išleista jaų-t 
nųjų Amerikos poetų knygoje 
“Atžalos”. Jis yra išvertęs apie 
60 apysakų, tarp kurių roma
ną “Saninas”. Apie desėtką 
originalių apysakų yra para
šęs, kitos stovi rankraščiuose. 
Šileikis dabar ruošiasi rašyti 
meno mokyklai knygą, pava
dintą ‘Spalvistika”. Spalvų te
orija ir praktiškas spalvų var
tojimas, skirta aukštesnėms 
klasėms. 
" I \ .

Mikas Šileikis yra pirmas 
lietuvis dailininkas, kuris dau
giausia yra savo kurinių išsta
tęs svetimtaučių meno parodo
se, ypatingai Art Institute ir 
kitur. Jo paveikslai apkeliavo 
Michigano universitetą, Illinois 
valstijos kapitolių Springfieldą, 
Peoria, III., Boston, Mass., Ma- 
dison, Wis., Decatur, III. ir tt. 
Jis yra narys keleto meninin
kų draugijų ir klubų.

Mikas Šileikis yra realistas, 
bet kartu simpatizuoja ir mo
derniškam menui. Jo nuomonėj 
esą geras moderniškas menas;

Pirmą paskaitų seriją publi
ka nepaprastai skaitlingai lan
kė. Salė būdavo kimštinai pri
sikimšus.

šį menesį įvyks paskaitos se
kamose temose: sausio 16— 
“Decorative Arts in the Art 
Institute; sausio 23—“The 
Collections 
sausio 30— 
and HiVmor

.IMIGRACIJOS BIURAS. 433 West 
r ‘ Van Buren Street. Te!t*WABash

9207. Ą

CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatves. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iŠ 
policijos, reikia Saukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia 
FIRe 1313.

SAUSIO 18.—Teisybes Mylėtojų Draugijos vakariene “Veselija” 
ir šokiai pagerbimui įstojusių Lietuvos Dukterų ir Rožan- 
cavos Draugijų Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Haisted St. Pradžia 6 tą vai. vak. Įžanga 50c.

SAUSIO 19—Chicagos Lietuvių Draugijos Metinis Vakaras- 
Koncertas, Sokol svetainėje, 2345 South Kedzie avenue. 
Pradžia 4 vai. pp.

SAUSIO 25—SLA. 63 kuopos balius, J. Mactfkevičiaus svetainėj, 
1036 E. 93rd Street. Dainuos Roselande pagarsėjęs ša- 
kar-Makar choras. Kiti pamarginimai. Pradžia 6 vai. 
vakare. Įžanga—25c.

SAUSIO 25 d.—Morning Star Kliubo balius, 3945 North Avė., 
beisbolininkams—City Ba,seball čempionams—-pagerbti. 
Pradžia 8:00. Įžanga 25 centai.

SAUSIO 26—SLA. 212 kp. Kenosha, Wfe. Stato Blindą German 
American svetainėje, 1715-52 St., Kenosha.

VASARIO 1—Amerikos-Lietuvių Olimpiados Sportininkų Pa
gerbimo Vakaras, Šou thmoor Viešbutyj, Stony Island 
& 67th Street. Bilietai 75c. Giros G. Stephens orkestrą.

VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operetę “CAVALLERIA 
RUSTICANA”, Sokolų Svetainėje, 2345 South 
Avenue.

VASARIO 16—“NAUJIENŲ” METINIS 
CERTAS, Sokolų Svetainėj, 2345 
Kedzie Avenue.

VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” 
Strumilos svetainėj, 158 E.

30 v. v. Įžanga 40c.
KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University

- Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Haisted St. Pelnas—įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c.

Įsirašo naujų narių
Praeitą sekmadienį įvyko 

SLA. 55 kuopos skaitlingas 
metinis susiriįikimas .

Prisirašė prie kuopos A. Žu- 
tautaitė 
riuška, J. Andriuška ir O. 
Statkus, o J. Pliopa persikėlė 
į aukštesnį skyrių. Pradžia 
jau padaryta, ima stoti į mu
sų kuopą 
rio turėtų 
gusieji: 
nemažai, 
silankys į jūsų namus orga-? 
nizatoriai, neatsisakykite nuo 
įstojimo į musų kuopą.

marčią

Marthą 
‘ Z_j- 
brolius 

giminės 
..-„J, o

2 brolius Kasparą ir 
seseri Elzbieta ir 

pašarvotas randasi 
koplyčioj. 3319 Litu

os ubato j,

iŠ koplyčios bus nulydėtas i 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Petro Smetonos 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą, ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, dukterys ir giminės.
Patarnauja laidotuvių direk

torius S, P. Mažeika, Telefo- 
nas; YAR<įs 1138.

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais)

MutualLiquorCo
4707 So. Haisted St 

TeL YARDS 0803

1918 m. pavasarį, mokytoja 
Palmer, pasišaukė Miką į savo 
studiją miesto Aristokratijos 
distrikte. Ji parodė jam savo 
kurinius, kurie jaunam moki
niui ^atrodė ftepaprastai gražus 
ir įdomus. Jis gavo iš jos ku
rinių, malonių ir naturališkų 
Kalifornijos landšaftų sų oran
žinis ant medžių, įkvėpimą mo
kintis tol, kol jis galės taip 
piešti, kaip ir jo mokytoja. Mo
kytoja daug pasakojo apie 
įvairius tapybos dalykus ir pa
galios paklausė, ar Mikas ne
norėtų su ja važiuoti | Kali
forniją studijuoti. Toks jos už
klausimas mokinį nustebinp. 
Mikas nė nemanė tapti profe
sionaliu tapytoju, o tik nore* 
jo išmokti tapybos. Mat jį pa
skatino ’ tuo laiku buvęs “Ke
leivio” redaktorius, Jonas Smel- 
storius, kuris piešti išmoko 
pats per save. Mikas jautėsi 
jau “daug geresnis už Smel- 
storių” ir buvo , patenkintas 
tuo, ką buvo išmokęs. Kalifor- 
nijon važiuoti jis nenorėjo dėl 
tos priežasties, kad neturėjo 
pakankamai lėšų, o labiausiai 
tai nenorėjo pamesti darbo.

1919 m. pavasarį, mokytoja 
„Palmer m^prof. JBįown^ pata-< 
rė Mikui važiuoti’ į Pęnnsyl- 
vania Academy of Fine Arts 
arba į Čikagos Art Institutą 
mokintis meno. Girdi: “tu pri-į 
valai įstoti į aukštesnę meno 
mokyklą, negu ši. Mes čia ne
turime pilnų meno kursų, ku
rie tau bus reikalingi,” pasa
kė p-lė Palmer.

Mikas paklausė buvusių sa-, 
vo mokytojų patarimo, pasirin
ko Čikagos meno mokyklą — 
Art Institutą ir išvažiavo.

Čikagoje, gavęs darbą “Nau
jienų” spaustuvėj, Mikas Šilei
kis 1920 m. rudenį įstojo į 
Art Institutą. Mokykla jį pri
ėmė iškart į aukštesnius sky
rius, nes jis turėjo rekomen
daciją iš Bostono mokyklos ir 
dar parodė savo darbus, ku
riuos atliko toj mokykloj.

Naujoj mokykloj, kur moki
nosi apie 3,000 studentų, Mi
kas susidūrė su griežta disci
plina ir atsakomybe. Ilgiau4 va
karais mokintis negalėjo, per
ėjo dieninėn mokyklon, kur su 
pasižymėjimu užbaigė trijų 
metų meno mokslą ir gavo di
plomą. Vasaros metu lankyda
vo Y.M.C.A. Central School mo
kyklą. Mikas sėkmingai užbai
gė dviejų metų meno istorijos 
ir archeologijos studijų termi
ną garsios istorikės p-lės Helen 
Gardner klasėje Art Institute.

Mikas Šileikis nepasitenkino 
vien trijų metų meno mokslu 
ir diplomu. Jis dar lankė vie
nus metus post-graduate kur
sus su teise kandidaįudti Ro
mos Akademijon arba Julian’o 
Akądemijon Paryžiuj. 1925 m. 
p. Šileikis Art Instituto viešoj 

! meno parodoj, už geriausių pa- 
1 veikslų grupę, gavo William O. 

Goodman pirmą dovaną ir pa- 
girimą per laikraščius.

Mikas Šileikis priklausė prie 
Art Students League ir akty
viai dalyvavo jos veikloj ir 
draugijos rengiamose meno pa
rodose. Mikas darbavosi ir lie
tuvių tarpe. Jis priklausė prie 
Amerikos Lietuvių Moksleivių 
Susivienijimo, kurio centralinė 
kuopa tuomet buvo, Čikagoje,

Kultūros Draugijos, dėlto, 
daugelis susilaikė ir nevažia
vo. Kaip tai atsitiko, negaliu 
suprasti.

Kliubas dar jaunas, visi dar 
nesusipratę, todėl jei kartais 
ir pasitaiko kas nors ne taip 
padarytį; tai reiktų atleisti. 
Norams ; esant, viskas galima 
padaryti. Pasidarys ir tyar- 
ka. Mat, pradžia.

”.■'4 •’ '

Gali visi priklausyti prie 
\Kliiibo 

^ri^į^liubo gali priklaušyli 
visi; nuo 16 metų ligi 50, be 
skirtumd lyties, 
centų įlietus.
šalpos hera.
$50.00. Be to 
vertės gelių ir



KOKS BUVO ŠV. JURGIO PARAPIJOJ 
SUSIRINKIMAS?

.tumia žmogų,\ liepia jam sčs- 
is, arba eiti laukan.

• • • 1

Stumdo senus veikėjus
* r L '• . »

Aš ir sakau savo draugui, 
“Matai ko prisigyvenome, ką 
užsiauginkime. Musų pinigais 
išauklėti kunigai, yra taip nu
statyti prieš mus, kad musų 
senesnei ka^ai jau nebeduoda 
nei žodžio beištarti. Matote, 
Kaip kunigas stumdo tą seną 
veteraną veikėją ’.

Mano draugas atsiliepė, “Jei
gu tasai pienburhis mane taip 
stumdytų, tai kad aš jam pa
rodyčiau. Tai ko susilaukėme, 
pastatėme bažnyčią ir ją užlai
kome, ir jau nebeturime balso 
jos tvarkyme, ir net musų se
nus veikėjus tokie neatsako- 
mihgi vaikėzai drįsta, mus 
stumdyti. . , .

Ir taip tas parapijos susirin
kimas praėjo, be iškėlimo lie
tuvių kalbos klausimo. Matyt, 
parapijonys nedrįso, pamatę 
kaip tas kunigas kamendorįus 
Petrauskutis pradėjo stumdyti 
Joną Dimšą. Pabūgo, kad tie 
detektyvai ir kumštininkąi ga
li pavartoti kumštis. Tad dėl to 
ir nebuvo iškeltas lietuvių kal
bos grąžinimo klausimas.

O musų “Jo didelė Malony
bė” klebonas, M. L. Krušas, 
užbaigęs susirinkimą, trynė 
delnus iš džiaugsmo, ir baisiai 
patenkintas ir linksmas išėjo 
iš svetaines. Matote, jisai jau
tėsi nugalėjęs tuos, ‘kurie rei
kalauja grąžinti lietuvių kalbą, 
evangelijas, pamokslus ir gies
mes. Bet žmonių svetainėje tai 
tiek buvo prisirinkę, kiek nie
kados nėra> buvę. Buvo pilna, 
sausakimšai prisikimšus.

Mudviem išėjus iš svetainės, 
patikau vieną iš jau nėbėiŠrink 
tų praeitų metų bažnyčios ko
mitetų. Išsikalbėjus Gapie ; die
nos įvykius, I jisai sakoT Girdė
jote kokį baisiai ) užgauliojantį 
senus lietuvius parapijomis pa
mokslą pasakė komendorius 
Petrauskas?” ' 
; “Taip girdėjome, , ir mums 
kraujas virė jo klausant”.'

“O jeigu jus būtumėt matę, 
kaip jisai sugrįžo iš sakyklos 
j zakristiją, ir pralotas M. L. 
Krušas, jam per petį mušda
mas, gyrė, kad labai ‘fain’, ge
rai užvažiavo tiems mužikams. 
Girdi, taip ir reikia, nereikia 
duoti tiems avinams gyliuoti. 
Turi taip būti, kaip aš noriu, 
kaip mes kunigai norime”. 

I 

“Kraujas Verda”
Na? tai jau mes. tiesiog ne

begalime savo jausmų sulaiky
ti. Tai tiesiog neįtikėtinas da
lykas, kad lietuvis kunigas, gi
męs Lietuvoje ir net praeitais 
metais buvęs savo gimtinėje,, 
taip išgamįškai daro, kad tik
tai greičiau savo brolius lietu
vius ištautinust kad toksai ku
nigas panaikins, evangelijas ii 
pamokslus lietuviškai; kad už
gins vargonininkui giedoti 
“Pulkim ant kelių” prieš ąumą, 
ir net pasikvies galybes jaunų 
smarkuolių ir detektyvų, kad 
uždarius burnas tiems seniems 
veikėjams, kurie savo sunkiai 
uždirbtais pinigais pastatė tą 
bažnyčią, ir ją dar iki šiol už
laiko. Tai juk reikia skaityti 
didžiausiu lietuvių jausmų įžei
dimu. Kadangi, taip įvyko, 
kas įvyko, tai kas bus veikia
ma toliau, pakalbėsime kitą sy
kį per “NAUJIENAS”.

Ir dėlto budu su Jurgiu, dar 
pasikalbėję ir nutarę nenuleis
ti rankų, bet veikti dar smar
kiau, tik jau kitokiu budu, at
sisveikinome ir nukeliavom na 
mo. Aš gi pasižadėjau jam pa
rašyti į NAUJIENAS apie, šitą 
Šv. Jurgio parapijos susirin
kimą, kur, galime sakyti,'•gąs
dinimų buvo uždarytos burnos 
seniems lietuviams veikėjams, 
kovotojams už lietuvybę, už 
lietuvių kalbos teises.

Aš baigdamas noriu prašyti

Sausio 12 d. įvyko šv. Jur
gio parapijos susiriąkimas. 
Nuėjau ir aš pasižiūrėti,,kaip 
eis kova tarpe “Jo Didelės Ma
lonybės” klebono kun. M. L. 
Krušo ir gerų lietuvių para- 
pijonų, kurie nori gražinti lie
tuvių kalbą atgal savo bažny
čion. Jėjęs svetainėn radau 
ją beveik puspilne. O ka
dangi “Naujienose” buvo šeš
tadienį, sausio 11 d. atsišau
kimas, kad visi parapijonys, 
sueitų kovoti už lietuvių kal
bą, tai man besidairant, pri
sirinko pilnutė ė svetainė. Nie
kada tiek daug nesusirinkda- 

/ vo. Paprastai sueidavo tik 
keletas davatkėlių, ir klebonas 
tik juokus su jomis pakrės- 
davo, ir sau išeidavo.

Klebonas “įbaugintas”
* Bet, šį kartą, matyti, Jo di

delė Malonybė Klebonas buvo 
pilnai jbugęs. Kad už lietu
vybę kovojanti parapijonai 
nedrįstų kelti tokio klebonui 
nemalonaus klausimo, tai pri- 
sisamdė smarkių vyrukų ir 
apie pusę tuzino ar daugiau 
valdžios detektyvų, Aš dar iš 
sykio nenorėjau tikėti, bet pa
tylomis klausiu savo seno pa
žįstamo Jurgio. “Iš kur čionai 
tokia galybė, nematytų veidų, 
ir kodėl jie taip į šalis žval
gosi, ir kiekviena žmogų nu
žiūri?”

Mano senas draugas, sako, 
“Ar nesupranti, juk tai yra 
klebono pasamdyti detektyvai, 
ir airišiukai iš katalikų jau
nimo sąjungos. Tai vis su
darė, kad niekas nedrįstų, lie
tuvių kalbos ir giesmių klausi
mo kelti”. Nenorėdamas ti
kėti tokiems dalykams, sakau, 
nejaugi jisai bandytų po prie
vartą savo parapijomis su po
licijos pagelba, priversti ty
lėti?

“Ar pameni”, ' sako Jurgis , . , , -įnikaip keh metai atgal, tas pats 
Jo didelė Malonybė .Klebonas^ 
pasielgė kada vienas geras pa- 
rapijonas buvo pekėlęs šitą 
klausimą ? įvyko taip. Kada 
per dienraštį “Draugą” tuo
metinis redaktorius, K. Pakš
tas, išjudino lietuvių kalbos 
klausimą ,tai parapijos susi
rinkime musų geras Vytis ir 
geras katalikas p. Budrys pa
siprašęs balso, pareikalavo 
klebono, kad butų apkalbėtas 
lietuvių kalbos klausimas. Ta
da musų “Jo didelė Malony
bė”, sako, girdi, palaukite 
mes turime pirma išrinkti pa
rapijos komitetus, ir apsvars
tyti sekantiems metams pik
niko reikalą. Tą viską atlikę, 
galėsime ir kalbos klausimą 
apkalbėti. Budrys nusirami
no ir laukė.

“Vardan Dievo Tėvo ir 
Sunaus”

Ir kaip jis nustebo, kada 
klebonas, pabaigęs pikniko 
klausimą, tuojau “Vardan Die
vo Tėvo ir Sunaus”, ir parapi
jos susirinkimą užbarė. Para
pijonai pradėjo šaukti, kad 
“Palauk, palauk, dar juk turi 
me lietuvių kalbos klausimą ąp- 
tarti”, bet musų Jo Malonybė 
sau dūlino ir išdūlino laukan, 
ir taip savo parapijonus apmul
kino.

Mudviem besikąlbant vaikas 
prinešė šv. Jurgio parapijos 
metinę atskaitą už 1935 metus. 
Apie atskaitą parašysiu kitą 
kartą.

Per visą parapijos susirinki
mo laiką jaunas kunigėlis Pet- 
rauskutis siuvo ir siuvo po sve
tainę, ir žiurėjo, ar nebus kui 
kokis NAUJIENŲ korespon
dentas, nurašantis kas ką kal
bą. Matyti, jie buvo manę, kad 
tie NAUJIENŲ reporteriai yra 
tokie žiopli kaip jie, kad vi
siems matant ims ir tašysis 
įvairius patėmijimus. Mudum 
besikalbant, senas veikėjas Jo
nas Dimša norėjo ką fenais pa
sistojęs pasakyti. Tuojau pri
puolė tas kun. Petfauskutiš, ir

NAUJIENOS, Chicago, III.
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BONŲ ŠALININKAI DŽIAUGIASI

VVASHINGTON. — Bonų šalininkai džiaugiasi ..pravarę bilių per atstovų butą. Pasiryžę kovoti 
tol, kol bonai bus atmokėti, pirmu pasisekimu sveikinasi atstovai John McCormack, Fred 
Vinsore, Ray Murphy, Amerikos Legiono viršin inkas ir atstovas Patman.

POLITIKOS ŽINIOS
Demokratai Žada 
Išmesti Prokurorą 
Courtney

Atsisakę remti gubernatorių 
Horner antram terminui ir no
minavę jo vieton Dr. Herman 
Bundesen, demokratų bosai ža
da dabar nusikratyti ir proku1- 
roro Thomas J. Courtney.

Kiek laiko atgal tarp majoro. 
Kelly su partijos bosu Pat 
Nash ir Courtney kilo kivirčai, 
kurie kuo tolyn, tuo labiau as
tre jo, taip kad dabar esą ma
žai vilties apie susitaikymą.

Painformuoti šaltiniai sako, 
kad jeigu . pasitaikytų stebuk
las ir partijos bosai Courtney 
neišmestų, tai vien todėl, kad 
jų šansai įveikti galimą Hor- 
nerio-Courtney kombinaciją bu
tų neperdidžiausi.

Horner Rengiąsi 
Kandidatuoti'

Nors demokratų partija at
sisakė jį remti į gubernatorius, 
Henry Horner visgi kandida
tuos ir jau ruošiasi kovai, ku- 
ri—-j is sako—bus ■ žūtbūtinė.

Gubernatorius Horner pareiš
kė, kad demokratams paskel
bus, jog jie rems Dr. Herman 
Bundesen kandidatūrą, iš įvair 
rių Illinois valstijų gavęs 1,500 
•telegramų, ^raginančių kandida
tūrą statyti.

Horner turi draugų pačioje 
organizacijoje, ir esą galimi ti
kėtis, jog tie asmenys pereis 
jo pusėn. Tarp tokių yra ir 
Cook apskričio prokuroras 
Cou’rtney ir municipialio teis
mo bailiffas Al Horan. Iš de
mokratų, gubernatorystės ieško 
keli kiti kandidatai, tarp jų 
lenkų remiamas ‘Smetanka.

Pas Republikonus
Nors pas lietuvius republi- 

konai beveik visi išmirė, bet ti
kėkite ar ne, partija tebegy
vuoja—Chicago j e susiskaldžiusi 
į daugybę frakcijų ir grupių. 
Užvakar vakare Bismarck vieš
butyje įvyko pasitarimas dėl 
bendro sleito balandžio mėne
sio nominacijoms. Nors visi 
frakcijų lyderiai buvo kviesti, 
tačiau daugelis, kaip buvęs se
natorius Deneen, buvęs majo
ras Thompson, buvęs proku'ro-. 
ras Crowe, neatsilankė.

Tarp “vadų” red Lundin,

NAUJIENŲ redaktoriaus, kad 
neatsisakytų duoti vietos musų 
raštams, ir pagelbėti mums to
je kovoje prieš musų nutautin
to jus, ir Lietuvybės naikinto
jus, Rymo . katalikiškus klebo
nus, ir kunigus kamendorius. 
Lietuviai katalikai, musų kalba 
yra pavojuje, pabuskime iš le
targo ir pradėkime veikti. Iš
sireiškime Savo nuomones per 
NAUJIENAS, ir nenusiminki
me, bet smarkiau į kovą už sa
vo kalbą, ir už savo teises.

—Katalikas.

-t

teisėjo Oscar , Nelson ir šen. 
Seritella ir kitų vos neiškilo 
muštynės. Susirinkę bandė 
įsismaginuyus sutaikyti ir pri
ėmė “Vienybes ir Taikos” re
zoliuciją, bet patys abejoja ar 
kas iš to išeis.

Kai kurie nedalyvavusių pri
siuntė pareiškimą, kuriuose pa
sakė, x kad jie oficialiai su Re- 
publikonais tol neturės nieko 
bendro, “kol partija Cook ap
skrityje neapsivalys nuo ban
ditų, ubagų ir vagių ir nenu- 
sikratys Capone gengstėrių į- 
takos.” ,

Iš republikonų į gubernato
rius aspiruoja Len Small, buvęs 
gubernatoriau^ asistentas Way- 
land Brooks ir- ^kėlios mažesnės 
Žuvys”. . į "

Kalbėdami apie Len Small, 
patys republįkęipi pareiškė, 
“jeigu jis ištarųj-ų f kandida
tuos, tai iš ąnkąjo galima spė
ti, kad demokrąįąi laimės.”

Numažina telefonu 
“Long DiŠtance” 

mokestis
Illinois Bell Telephone 

Company paskelbė numaži
nanti mokesčius už pasikalbė
jimą telefonu iš miesto į 
miestą (long dištance).

Bendrove, be 1 o, skelbia, 
kad nuo .sausio 15 d., nuo sep
tintos valandos vakare papra
stomis dienomis ir visą dieną 
sekmadieniais bus . pigesni 
“long dištance” pasikalbėji
mai, asmuo — į — asmenį.

John IV. /Keogh
CHICAGO. -4- Turtingas Ghį- 

cagos namų ša'viihinkas, John 
W. Keogh, kuris bus pasiųstas 
bepročių namųosna už nužudy
mą ady. C. ,G. Kįnney. Keogii< 
teisino salėję, motušėje, bandė 
nušaukti teisėją J. Prystalskį, 
bet nepataikęs,. nušovė advoka-r 
tą. ' '.-X/

Sekmadienio telefonų mokes
čiai bus tokie, kaip paprasto
mis dienomis nakties laiku. 
Atpiginimai siekia nuo 10% 
iki 40%.

“Saugokis blogų mo
terų, degtinės”, pa
sakė nusišaudamas
Palikęs raštelį motinai, 24 

metų W. P. A. darbininkas 
Walter Hense nuėjo į skiepą, 
7225 Vincennes avenue, ir nu
sišovė. Raštelyje jis prašė mo
tinos perspėti jaunesnį brolį, 
“Saugokis blogų moterų ..ir ne
tikusios degtinės.”

Važiavo įsigėrę-vie- 
ną užmušė, kitą 

sužeidė
;; x y ' • J1 11 i'1 /

Policija vakar suėmė adv. 
Clarence Loftus ir Mrs. Doris 
Carr, kurie Užvažar vakare va- 
žiitodami1 autdmbblliU* —įsigėrę, 
užmušė vierią žmogų, kitą sun
kiai sužeidė. Abu suimtieji gy
veno turtuolių kliube, Lake 
Shore Athletic Club.

Nelaimė įvyko netoli North- 
book. Užmuštasis buvo Ar- 
thur Kalish, 35. 807 E. 81st 
street, o Alfred Weder, 5331 
Dakin Place, sužeistas.

RADIO
f •-----------------------------------------------,—

Mergaičių trio “Nau
jienų” programas 

šeštadieni
“Naujienų” rytiniame radio 

prograine iš stoties WCRD. 
šeštadienio rytą dainuos mer
gaičių trio — p--lės Albina 
Trilikaitė, Stasė Rimkaitė ir 
Lilia Stipariutė. Jas mokina 
p-a A. Steponavičienė.

“Naujienų” programai yra 
transliuojami kas antradienio, 
ketvirtadienio ir šeštadienio 
rytą, nuo 9:30 iki 10. (Stotis 
WCBD 1080 kc.). Programai 
susideda iš vėliausių žinių, 
pranešifhų ir muzikos.

Bosses Won’t. 
Hire People with 
Halitosis ( breath) 
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

f/ith the best to cjioose from these days, em* 
ployers favor the person who is most attrae- 
tive. In business life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered tha 
worst of faults.

Unfortunately everybody oufTers from thte 
offensive condition at some time or other— 
many more regularly than they thl.k. Fermen- 
čation of food partlclea skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is-to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morhing and everv night.

Liaterjne halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

not offend others.
, If you valpe your job and your friends, ūse 
Isterine, the safe antiseptic, regularly. Lam- ' 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others * Check
halitosis with USTERINE

Šįvakar Budrike Pro
gramas

Iš stoties WHMC, 1420 kc., 
šįvakar, 7:30 Budriko progra
mas* Muzika, dainos, margu- 
mvnai. v

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. vak.
DR. C A K R

DENTISTAS
Nupigintos kainos ant visokio Plate 
darbo. Rialas pataisau i tris valandas 

856 WE&T 63rd ST., 
Tel. Normai 6100.

Antros lubos priešais Wiebold

MELROSE PARKIEČIŲ
ATIDAI

Melrose Parke Naujienas 
galite gauti pas fotografą 
Antaną J. Krušiną, 150 N. 
Broad^yay, Melrose1 Park, 
111.

CLASSIFIEDADS
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Business Service
Biznio Patarnavimas *

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sr- 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis* Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLQRDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West DhHsion St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met-

ŲNIVERSAL ST0RAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Dištance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS .DABAR

Bukit prisirehge' pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliąvimų. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street
Tel. Boulevard 0250

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių, 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
—r Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė. , 

Hemlock 0800

COAL

HIGH GRADE NORTHERN 
ILLINOIS COAL 

Best Substitute for Pocahontas 
Mine Run .....................   $5.75
Lump, Egg or Nut ............—. 6.00
Screenings .................... . ....... 4.75

Direct from the Mine. — 2 ton 
minimum. 

Call Day oi? Night 
KEDZIE 3882.

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run/........................   $5.75
Lump, Egg ar Nut .................. 6.00
Screenings ..................... —...... 4.75

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

Tel. KEDZIE 3882.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269

CHAS. BENDER; CO. 608-14 N. 
Wells St. Bargenai: 50 pilnu setu 
Bar Fikčerių. Išrengimai nuo $125 ir 
virš .1000 kėdžių ir stalų. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Visi grosernių-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. Že
momis kainomsi. Priimsim jūsų fikče
rius i mainus. CHAS. BENDER CO. 
608 North Wells St. Superior 2361.

REIKALINGAS pilnas taverno 
įrengimas, taipgi priekinis baras, 
užpakalinis baras, kėdės ir stalai.

Telefonuokit Lockport 8025-Y-2.

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
Ant 1-mų ir 2-rų morgičių visose 
apielinkėse (ir perkam) nuo $100 
iki kelių tūkstančių. Turime Real 
Estate ir Andraudos Denartamonta.

J. NAMON & COMPANY
6755 S. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Miscellaneous 
įvairus

PRIIMSIU kūdiki auklėti nuo 1— 
10 metų amžiaus. Arti mokyklos. 
Gera apielinkė. Borneika, 6348 
Ellis Avė.. 1 lubos.

Ketvirtadienis, saus. 16, ’36 --- - -----*---- --- —
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Personai 
Asmenų Ieško

VEDYBŲ REIKALU noriu susi
pažinti su pasiturinčia lietuve mote
rim, kuri butu lygia dalim pusinin- 
kė netik Šeimyniniam gyvenime, Jjet 
ir švariam ir apsimokančiam bižni- 
je. Aš esu 44 metu amžiaus, geroj 
sveikatoj, taikaus budo, be blosru 
palinkimų ir gabus biznije. Ra
maus gyvenimo bei užtikrinto ry
tojaus ieškančios moterys atsiliep
kite lietuviškai arba angliškai. At
sakysiu visoms.

. Box 384
.1739 S. alsted St. 

Chicago, III.
—O—
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PAIEŠKAU savo brolio Antano 

Švobas. Girdėjau kad gyveno 18-tos 
apielinkėj, bet tikrai nežinau kur. 
Iš Libtuvos paeina nuo Okainių kai
mo, Truškavos parapijos. TuriuA 
svarbų reikalų, prašau atsišaukti ar| 
kas apie ji žino, malonėkit man V 
pranešti. Sesuo

ELZBIETA ŠVOBAITĖ
4630 So. Paulina St., Chicago, III.

- Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU partnerio i Tavern 
bizni . leigos virš $400 i savaite. 
Vienam persunku.

4301 So. State St.

Situation Mfairted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo ant farmos. Esu 
jaunas vyras, tinku visokiam dar
bui — tik dab‘ar po operacijos ne
galiu dirbti persunkiai. Dirbsiu už 
pragyvenimų. Atsišaukite i barberne 

724 West 18 St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA DVIEJU VYRU
MES norime pasamdyti dar 2 jau

nu vyrų i rtiusu pardavėjų organi
zacijų . Turi mokėti kalbėti ir būti 
susipažinę su lietuviu apielinke. Par
davėjo patyrimas nereikalingas, bet 
turi noriai dirbti. Gera mokestis 
tiem dviem vyram, jeigu bus tin
kami Šiam darbui. Atsišaukit i 
Kralovec Motor Company, 2019 S. 
Laflin St. Klauskit Mr. Dawson.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIUUI grocery ir smulk
menų krautuvė. ' Priežastis liga. 
Kreipkitės 2030 Canalport Avenue. 
Tel. Canal 3531.

------ O------
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GERAI išdirbta grosernč ir bu- 
čemė. 5 pagyvenimui kambariai 
užpakalyj. Turiu paaukauti. Nėra 
kompeticijos. 6601 S. Hermitage Avė.

BARBERNĖ, 3 kėdės, gerai įreng
ta, parduosiu pigiai. Matykit nuo 
10 iki 4. 3970 Archer Avė.

GREAS Meat Marketas pardavi
mui. pigiai. įsteigtas 22 metus. 
5448 Wentworth Avė. Yards 3266.

PARDAVIMUI Tavern labai pi
giai. Nauji pikčeriai.

2549 W. 69 St.

PARSIDUODA mėsos ir groserio 
krautuvė. Vieta seniai išdirbta. Tei-. 
singas pasiūlymas bus priimtas, šau
kite Victory 3569.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

AR NORIT GYVENT FLORIDOJ 
IR TURĖTI SAVO FARMĄ?

8000 akrų žemės N. W. Floridoj bus 
padalinta i farmas. $15 už akrų — 
puikus klimatas. Pasiskubinkit! Dėl 
platesnių informacijų rašykit ang
liškai.

MAT FESEL.
1639 Orchard St.

Chicago. III.

PARSIDUODA Tavern — Geroj 
vietoj.

.6822 So< Halsted St.

Real Estate For Sale 
_____ Namai-ŽemėPardavimui

PARDAVIMUI ARBA 
MAINIMUI

Delicatessen krautuvė ant Irving 
Park Blvd., daranti gerų bizni. Par
davimo priežastis liga.

19 apts. 16x3 % ir 3x2 %, aš- 
tuonių metų senas arti Lavergne 
Avė.

2 flatai garu apšildomi ant Po- 
tomac Avė.

2 flatai, pečiais apšildomi ant No. 
Kedzie Avė.

Storas ir 4 flatai ant North Avė.
4x4 kamb. ant N. Kedzie Blvd.
Crystal St. arti Humboldt Parko 

2x6. ir 1x4.
Uždarysiu dylų už cash, bonds 

arba pirmus morgičius.
LOUIS MORRIS & CO.
4006 West Division St.

Tel. Spaulding 5753

ŠTAI YRA TIKRAS BARGENAS 
DEL JUS. Puikus 12 apartmentų 
namas ant South Sides arti Jackson 
Parko. Metinės įplaukos $4,460. 
Pilna kaina tiktai $15,000. Tiktai 
keletu metų atgal buvo vertas 
$45,000 . Nusipirkit ši namų dėl 

’ jplaukų ir uždarbio.- Del pilnų in
formacijų telefonuokit, atsilankykit 
arba rašykit.

FRED’K H. BARTLETT & CO. 
33 W. Washington St.

2nd Floor — Tel. Randolph 3750 
Klauskit Mr, W. R. Lemke




