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Gaisras Japonijoj
800 na-

Milionai išgelbėjo 
įtariamą užmušėją

Primena Italijai ir Abisinijai 
apie Kelloggo taikos paktą ii 
kad jos tą paktą privalo pil
dyti

Šen. Wm. E. 
Borah (Secretary 

of State)

Kautynės su plės 
kais trys žmonės 

liko pašauti

—Visame pasaulyje paskilbęs 
tennis lošėjas Fred Perty ap
sivedė su mūviu aktore Heleri 
Vinson.

Sujudino visą Bridgeportą, 
blėdies daug nepadarė

Herbert Hoover 
(Secretary of 
Commerce)

Siij^n u šė moterų 
transkontinenta- 

li rekordą

Tai 
bus

HANSAS CITY, rūgs. 18. — 
Nepažystama moteris liko nu
šauta ir šerifo padėjėjas sun- 

persišaudyme

virai pareiškė, kad tautų są
junga galbūt ir galės pagelbėti 
sutaikinti ginčą su Ethiopia, 
bet tik jau po to, kaip Italijos 
armija bus perėjusi per Ethio-

Viza 4-

į tautinės 
kleboniją,

pirmiau.
Italija nori 

kinti tuos žmones

Francija pasisakė 
už taiką

Jungtinės Valstijos 
kviečia išlaikyti 

taiką

TOKIO, rūgs. 13 
mų, jų tarpe bankai teatrai, 
hoteliai, liko sunaikinti gaisre, 
kuris kilo 20,000 gyventojų 
mieste Shibata, Nigata provin 

• e e .-v •
OJOJ.

i yra ra
mu, merui uždarius 

dirbtuvę

350 m. į val.-natijas 
oro greitumo 

rekordas
% RYMAS, rūgs. 13. — Italijos 

užsienio reikalų ministerija at-

1739 South Hataied Streėt, Chicago, Illinois 
Phone CANal 8500

WESTCHESTER, Ph., rūgs. 
13. —Turtuolis H. Rogers ir jo 
draugas William Kelly, kurie 
buvo įkalinti sąryšy su nušovi
mu New Yorko aktorės Evelyri 
Hoey, liko paliuosubti už kauci
ją iki koronerio kvotimų. ■ . '

Aktorė Hoey rasta nušauta 
Rogers ūkyje. Abu, kaip Ro 
gers, taip ir Kelly buvo tiek 
girti, kad su jais negalinga bu* i 
vo susikalbėti. Vėliaus jie tei-; 
sinosi susibarę su aktore it 
toji pati nusišovusi. Vienok bu
vo nužiūrima, kad jie yra ją 
nužudę ir abu liko uždaryti ka
lė j iman tyrimams.

Bet Rogers motina paleido į 
darbą savo advokatus, pasamdė 
burius geriausių advokatu it 
abu liko paliusuoti be tolimes
nių tardymų.* >

Francija sako, kad ji pilnai laikysis tautų 
sąjungos statuto obligacijų, reiškia, sutiks 

pritaikinti Italijai sankcijas

SQUTH BEND, Ind., r. 13 
—Plėšikai įsilaužė į Evarts na
mą ir pavogė ne tik du laikro
džius, bet ir namufe saugoti pa
liktą šunį.

Vakar po dvyliktos valandos 
naktį Bridgeporto kolonijoj pa
sigirdo papauškėjimas.

Žmonės sukilo iŠ lovų ir bė- 
go į gatves žiūrėti, kas! čia pa
sidarė.

WEST BEND, Wis., r. 13.— 
Mrs. Zimmerman pagimdė 4^2 
svarų dukterį. Už keturių die>- 
nų jai gimė ir 6 svarų sūnūs. 
Abu nepaprasti dvynukai ir 
sveiki.

Nuteistai 15 m. ka
lėjimai! už pavogimą 

duonos šmotelio

kiai sužeistas 
Viename ūkyje.

šerifas ieškodamas vogto au
tomobilio norėjo apklausinėti 
du nužiūrimus žmones —vyrą 
it motelį. Vyras pradėjo šau
dyti ir šerifą sužeidė. Bet irasis 
krisdamas nušovė moterį. Vy
rūs gi pabėgo.

kas ir dėlko me- 
Linkaus

OLYMPIA, Wash., rūgs. 13. 
—Superior teismo teisėjas M. 
Wilson vakar nuteisė 15 metų 
kalėj iman Andrew Sturgess, 38 
m., iš Vancouver, Wash., už 
pavogimą šmotuko duonos.

Nuteistasis prisipažino, "kad 
būdamas alkanas, jis įsilaužė į 
Mark Drake namą ties Twin 
Gatės ir juose pavogė šmotelį 
duonos. Ir už tą dabar turės 
kalėti ilgus 15 metų sunkiųjų 
darbų kalėjime. -

HYDE PARK, N. Y., rUgs. 
13. —Prezidentas Rooseveltas 
paskelbė, kad visi pašelpų dar
bai liko pavesti tvarkyti šel
pimo administratoriui Hopkihs, 
kad jais j negreičiausia butų 
galima parūpinti darbas esan* 
tiems šelpiamiems bedarbiams.

Tiems darbams manoma su
naudoti didesnė $4}000,00p,00() 
fondo dalis. Tik kas liks iš tų 
pinigų, eis letesniems viešie
siems darbams, kuriuos tvarkys 
vidaus reikalų sekretorius Ic- 
kes.

MINNEAPOLIS, Minn., rūgs, 
18.— Po vakarykščio aštraus 
susikirtimo prie Flour City Or
namentai Iron Co., laike kurio 
du žmonės liko užmušti, trys 
gal mirtinai sužeisti ir daug su
žeista lengviau, dabar mieste 
yra ramu*.

Nė vienas nušautųjų nebuvo 
streikieris. Veinas ėjo pro šalį, 
0 kitas tik žiurėjo į kautynes.

Dabar kauntės grand jury 
ieško kaltininkų to susirėmimo. 
Meras ir prokuroras kaltina 
dirbtuvės v viršininkus, kurie 
norėdami sulaužyti streiką, at
sigabeno mušeikas ir streiklau
žius, kas ir iššaukė riaušes.

- Nors mieste yra ramu*, gu
bernatorius Olson laiko paruoš
tą valstijos miliciją galimoms 
naujoms riaušėms. Bet naujų 
raiuŠių nesitikima, kadangL 
svarbiausioji jų priežaafįs .liko 
pašalinta mėrui Latimer užda^ 
tius dirbtuvę. Dirbtuvė liko 
uždaryta todėl, kad streikie- 
riai pranešė jie rengsią naują, 
demonstraciją prieš užsidariu-. 
sius dirbtuvėj streiklaužius.

Pats meras Latimer liko su* 
muštas nežinomo puoliko, kai 
jis bandė kalbėti darbininkų 
susirinkime. Jis prižadėjo nuo
dugniai. ištirti tas riaušes ii 
kaltininkus nubausti.

Frank Murphy Gen. Smedley D. 
(Attorney Butler (Secretary

General) of War)

Bet 
vis-

SANTA ANhiA, CM 
13.—Naujas pasaulinis greitu
mo rekordas dėl saugumo lėk
tuve liko milionieriaUs lakūno 
Howard Hughes, kuris skrisi 
damas savo specialiu $120,000 
vertės lėktuvu padarė 350 my* 
lių į vai.

Laike paskutinio šuolio jis 
pritruko gasolino ir btfvo pri
verstas leistis burokų laukė: 
Lakūnas nesusižeidė, bet lėk
tuvas liko gerokai sugadintas.

Pirmesnis pasaulinis rekor- 
das buvo 314 m. į vai., nusta
tytas franeuzo lakūno Del* 
motte.

CHICAGO.—Begindamas • ką- 
sierę, kurią užpuolė trys plėši; 
kai, policistas Samuel McDotfelI 
nusitarė stoti su jais kovori ir 
kertėj 63 gatvės , ir Eggleston 
Avė. pasipylė iš abiejų pusių sU 
viai.

Po trumpo persišaudyrno vie
nas plėšikų, buvęs smuklinin
kas Walter Schmidt, 37 m., 
6342 S. Washtenaw Avė., liko 
gal mirtinai sužeistas. Taip jau 
liko sužeistas ir antras plėšikas, 
bet jis įstengė pabėgti su svei
kuoju plėšiku.

Liko sužeistas ir poli 
McDoVvell

NEW YORK, rūgs. 13. — 
Laura Ingalls atskrido , iš Los 
Angeles į New Yorką į 13 vai. 
34 min., tuo toli sumušdama 
Amelia Earhart transkontinen* 
talį rekordą. Ji tik 7 minutėms 
atsiliko nuo Frank Hawks re
kordo. Vyrų rekordo jai ne
pasisekė sumušti tik todėl, kad 
sugedo jos radio kompasas iv 
ji buvo New Yorke paklydusi, 
kas ją sugaišino. Ji visą kelią 
skrido 10,000-12,000 pėdų augš- 
tumoj.

Prieš mirsiant
Baltajame Name”.

Rugpiučio 26 d. Vilniuje mi
rė žymi lietuvių visuomenės 
veikėja ir uoli kovotoja dėl 
lietuvybės teisių Emilija Vi
leišienė. Seniai prieš karą Vil
niuje gyvendama,' ji’ buvo vi
sai atsidėjusi visuomeniniam 
lietuviškumo darbui. Ji daly
vavo įvairiose moterų draugi
jose, kurioms dažnai vado
vaudavo. Vokiečiams okupa
vus Lietuvą, Vileišienė pasi
šventusi dirbo labdarybės dar
bą Vilniuj e..Ji globojo ir tvar
kė mergaičių bendrabutį, kurį 
vėliau lenkai sunaikino. Visą 
sąvo turtą ji atidavė labdary
bės tikslams.

Prieš penkerius metus, jau 
I būdama sena, velionė dar bu
vo nuvykusi į Ameriką rinkti 
aukų skurstantiems Vilniaus 
lietuviams.. Jos ..karštos- tėvy
nės meilės dėka, pavyko iš A- 
merikos lietuvių parvežti į 
Vilnių nemažai suaukotų pi
nigų ir daiktų, kuriuos ji ati
davė lietuvių moksleivių ben- 
drabučiams.

Emilijos Vileišienės vardas 
Vilniaus krašte yra gerai ži- 

Įiiomas. Iki paskutiniųjų savo 
Į gyvenimo dienų velionė sielo
josi ir rūpinosi lietuviškojo 

Į jaunimo reikalais. Ji palaido* 
I ta Vilniuje, Rasų kapinėse, 
Į rugpiučio' mėn. 29 d. Tose ta
lpinėse yra palaidoti ir kiti Vi- 
ieišių giminės nariai. Laido- 

jtuvėse dalyvavo ir Nepr. Lie- 
Į tu vos visuomenės atstovai.

Tsb.

Alfred E. Smith Senator James 
(Director of Couzens (Secre-

Budget) tary of Treasury)

GENEVA,~rugs. 13.
cijos, premieras Pierrę Lavai 
šiandie tautų sąjungos susirin
kime pasakė neilgą, bet labai 
reikšmingą kalbą, kurioj pa
skelbė, kad Francija pildys tau- 
lų sąjungos statutą ir nesišalins 
jo uždedamų obligacijų.
reiškia, kad Francija, jei 
reikalas, laikysis Anglijos 
sutiks pritaikinti sankcijas 
lijai.

Pietų Afrika taipjau atsišau
kė, kad Italija pasvarstytų ir 
paklausytų savo proto. Indija 
irgi pasmerkė Mussolini elgesį. 
Rytoj gi kalbės Rusijos užsie
nio reikalų komisaras Maksim 
Litvinov.

Mažoji entente irgi paseks 
Angliją. Skandinavija jau pa
sisakė. Pietų Amerika yra prie
šinga Italijos avantiūrai. Ma
noma, kad ir Lenkija, nors ir 
labai švelniai, vistiek pabars 
Italiją.

Taigi jau? beveik nelieka 
valstybes, kuri nesmerktų Ita- 
lijos avantiūros. Ar Italija į- 
stengs pasipriešinti visoms val
stybėms? SpėjaiMfį^kad fr Vo-

TEXARKANA, Tex. ,rugs. 
rūgs. 13. — Wm. Beecheri, 43 
m., iš Pontiac, Mich., kuris tik 
vakar vedė, šiandie pasimirė 
Mo.-Pacific traukiny.

senatorius Huey Long buvo parašęs knygą antgalviu “Mano Pirmos Dienos 
Toj knygoj jis rašąs, ką ir kaip jis darytų tapęs prezidentu. Tarp kitko 

jis pažymi, kokius vyrus jis išsirinktų į savo kabinetą; Ir ką jus manote, — jis butų turėjęs 
Hooverį komercijos sekretorių, o prezidentą Rooseveltą tik laivyno sekretorium. Al Smithą 
jis butų paskyręs budžeto direktorių. Senatorių James Couzens iždo sekretorių, senatorių Wm. 
E. Borah valstybės sekretorių, generolą Lytie Brown 'vidaus reikalų sekretorių, generolą S. D. 
Butlerį karo sekretorių, o Frank Murphy butų buvęs jo generalis prokuratorius. Bet didelis 
klausimas ar tie žmonės butų apsiėmę. Taip svajojo Huey P. Long. Ta jo knyga busianti 
neužilgo atspausdinta. ;

Pasirodė, 
bomba buvo 
katalikų bažnyčios 
3501 S. Union avė.

kad tai dinamito 
mesta

Franlclin D. 1 Gen. Lytie Brown 
Roosevelt (Secre- (Secretary of 
tary of the Navy) Interior)

Senis senatorius 
Mc Adoo vesjau- 

ną slaugę
ardymą taikos.
Italija vistiek nori karo—vien 

dėl pagiežos

Bomba mesta tauti 
nes bažnyčios 

klebonijon

Tai y ra. “Musų Ežero Ponios” (Our Lady of the Lake) ligoninė mieste Baton Rouge, La., kur 
pašautas senatorius Huey Long mirė po 24 valandų kovos už gyvastį.

Visi pašelpų darbai Mitineapoks 
pavesti šelpimo 
administratoriui
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WASHINGTON; rūgs. 13.— 
Senatorius William Gjbbs Mc- 
Adoo, 72 metų amžiaus, ruošia
si neužilgo apsivesti su 23 me
tų slauge Miss Doris Gross.

McAdoo jau pirmiau du sy
kius buvęs vedęs. Laike karo,! 
būdamas iždo sekretorium jis 
vedė daug už save jaunesnę pre
zidento Wilsono dukterį, bet ne
senai ji nuo jo atsiskyrė. Da
bar senis vėl sumanė vesti jau
ną merginą.

Chicagai ir apielinkd federar 
lio Oro biuras šiai dienai prana
šą uja:

Dalinai apsiniaukę; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 628, leidžiasi 703.

Daugybė 
žmonių apstojo klebonijos nar 
mus, ir visi stebėjosi, kad kle
bonija išrodė visai nenukentė
jusi. Tik durys buvo išdaužtos 
ir vienas kitas langas sudužęs 
ar įplyšęs.
• Išsigandęs kunigas S. Lin

kus dairėsi aplinkui. Jis sakė 
jokiu budu negalįs suprasti 
kas butų galėjęs tokį dalyką 
padaryti. Jo parapijonų tarpe 
yra. keli, kurie jį kritikuoja 
arba jį peikia, bet jie esą geri 
žmonės ir bombų jie niekad 
nemėtytų.

Taigi, tuo tarpu tas palieka 
paslaptim 
te bombą j kunigo 
kleboniją.

WASHINGTON, rūgs. 13. — 
Jungt. Valstijos suteikė savo 
moralinę pagelbą išlaikymui tai 
kos, valstybės sekretoriui Hull 
paskutinę miuntę išleidus atsi
šaukimą už taikų išrišimą Ita
lijos ir Abisinijos ginčo.

Hull savo atsišaukime sako, 
kad Amerikos žmonės stoja už 
taiką ir primena kiek Amerika 
yra prisidėjusi išlaikymui tai
kos. Jis todėl kviečia pasira
šiusias Kelloggo nekariavimo 
paktą, valstybes pildyti savo 
iškilmingus prižadus ir • išlai
kyti pasaulyje taiką.

Nors tas atsišaukimas yra iš
leistas tik formoje pareiškimo 
ir dar nėra formalis to pakto 
pritaikymas, bet politikai ma
no, kad jis stokuoja tik papras
to formalumo, bet yra svarbi 
parama tiems, kurie siekiasi 
išlaikyti taiką ir neprileisti 
Italijos puolimo Abisinijos.

Chicago, III., šeštadienis, Rugsėjis-September 14 d., 1035
---   r—-»   —*   į  1- u n - į --.ii i.  i --4—     ,

NABAŠNIKAS HUEY LONG SVAJOJO BŪTI PREZIDENTU IR TURĖJO
Išsiskyręs sa vo “kabinetą”
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būtinai “pamo- 
(abisinie- 

čius), bet jsibriovimo negalima 
tikėtis šį mėnesį, bent ne laike 
tautų tą jungos posėdžio 
Italijos karas su Abisinija 
tiek įvyks, nežiūrint kas 
atsitiktų, nes Italija nori 
giežos ir neatkeršijusi ginklu 
Abisinijai, niekad nesutiks su 
ja taikintis.

Anglija uždraustų Italijos 
eksportą

LONDONAS, rūgs. 13. —Iš 
autoritetingų šaltinių patirta; 
kad jei butų paskelbtos Itali
jai sankcijos, Anglija pirmiau
sia uždraustų importuoti j Ang
liją Italijos prekes, visai ne- 
uždrausdama Anglijos prekes 
eksportuoti į Italiją.

Manoma, kad tai butų skau
dus smūgis Italijai, kadangi 
Anglija" yra’' aptrąs'V geriausias 
Italijos prekių pirkėjų. Be to 
Italijai karo metu bus labai rei
kalingi 'pinigai, kuriuos ji gali 
gauti tik eksportuodama pre
kes. O čia didžiausioji rinka 
užsidarytų.
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(Liętųyįų Jąunimo Draugijps Naujienos)

LITHUANIAN DANCES WINI

LITHUANIAN’S DEAD
ADVOKATAI

atitarti

skyriai,
Line

Naujos Radios
CHICAGO. ILL.

omis ritu

£hone Yards 1188

RGĄ$

Nedė

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

to ac- 
their 

relati-

THE FIRST ANNUAL CON 
VENTION QF THE L, Y. S.

“(?RIPSHOW 
“KUNGSHOLM 
GRIPŠHOLM

- March of the «
and Moonlight

ganizęd by the late untiring 
workęr for the poor and the 
oppręssed—Miss Jane AdaųiS.

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue hn 11 , S   .. T"> _ 1_ 1 * — rtOAO *'•

2420 Węęt M;
arti Western Avė. Hemlock 7828

1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MAĘIĘHOLM.” platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortės 
visi mušu autorizuoti agentai, taip
gi visi mus’ 1-1

Swediš]
W N* Miebigąn ĮĮ1

The honored dead—they lie 
asleep

For thelr motherland they 
bled,

Through they Be buried far 
and deep,

Their souls štili march on 
ahead.

Ą. C. RutkąusLąs.
Joę Bagdo-

Ray Matthews; Secretąry 
Birutė Rutkauskas; Tręąsu- 

Birutė Kremjąnis; Fipąn- 
— Nąncy Mųųą- 

.Bepder
John 

Promoter

a pąrt of 
H^nierėpnj i p g Dearborn St. 

Central 4411-2 
. lįąjsted $t.

She had shed the ’ mąntlę of 
darkness

Tbat the tyrant hosts had 
spread,

And I ask can we e’er reward 
them,

Through the glory of the 
dead?

Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 
Nedėlionjis ąųo to iki 12 vai. diena.

And Į ask can we e’er reward 
them,

For the deeds that they had 
done;

For the wounds that they ha<| 
suffered,

For the Liberty they won?

A; Montvid. M. D
Węst Town State B

Jos. F. Budri! 
INCORPORATED
3417 So. Halsted St, 

Tek Boulevard 47Q5
Didžiausi Radio pardavėjai 

Cfiicagoje rr

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

LYS AT APAMS’ 
MĘMORIĄL ^RJBUTE

On Tuesday evening, Aųgust 
31, 1933, at the home of Miss 
Helen Dambras, Rūta Karta* 
nas, Birutė Kremiąnįs and Vy
tautas Beliajus decided to or- 
ganjze a sočiai groųp wjth the 
purpose of fųrthering Lith- 
uanian drama, art, literature, 
thought and loye ajnong the 
American born Lithuanian

• * *' * į®*-r-* 'M1*1 • •* ‘ ■ 4

youth.
AH Communications and cor- 

respondence ‘is to be sent tą 
Vytautas Beliajus, 3259 South 
Halsted st., Chięago, Ilk Phonę 
Victory 5259.

Duokit savą akis išegzaminuoti

DR. A. R. BLUMENTHAL
-ssSHjj. OBTOMĘTB1ST

Praktikuoja virš 20 m. 
464a Ashland 'Avė.

kampas 47th St.
Tėl. Boulevard 6487

And you say that no is our 
answer,

\Ve are sad that it should

Ištaisę. 
Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 
756 West 35th St.

(We hopę this massage will 
inspįre the ąuarrelsome)

Ljet all natur.e, botli internąl 
and externąl, be surcharged 
and saturated v^jth the cos- 
mic vibration of universąl 
pSace, Jovė and friendship. 
Let the winds blow jn all di- 
rectjons cąrrying from us the 
mesgage of deepęsf faith, fel- 
lowship and understandipg, 
for all beings in the Uųivęrsę! 
Let the rivęrs fjow, gingipg tą 
all the ęyireetest melody of 
universąl acceptancė’ and to- 
lerance! Let the sun overhęad 
batl^e us with celestial rays of

Physical Therapy 
and Midwife ' 

6630 S. Western 
Avė,, 2nd flpQr‘ 
HemlOck 9252

Patarnauju prię 
gimdymo namim 
sė ar ligoninėse’, 
duodu massakę 
efectrię treat- 
ment ir magney 
tie blankets ir tt. 
Moterims irmerr 
ginams patari
mai dpyanjai.

Qnce more the Lįthąap^p 
folk-dąnces hąye aehievęd 
distinetion. At the fąJh-4»nce 
fes|ival held PA Septei^ber 3 
at IfunibąĮdt pąrk, oąt pf 17 
nątiąn^ th,e Lįthųaniąn dan- 
ces received besit aęclajip> 
many wiords of prąise 
cąnffered uppn l^r. BeĮiją|ąis? 
leąder of the Ęithą^niąn? Ęp- 
glish, Palęstmiąn and {Įę^ican 
natioiiąl groąpę.

The 
Chieagp^ 
Week CeJebretįąn; the attepjh 
ance nupieFP^- 
a ląrge percentąge of the ąu- 
dience hąd ftever ^ęep, Lithu
anian dances, they received e 
yery pleąsipg įinpre^sipp. The 
LYS girls dUtingui^hed the^- 
selves hy vearing.jh<e 0^1 
and most typicęl,' Lithuanian 
costumes. The choreography 
of the dances, creations of Mr. 
Beliajus, were gay, full of vi- 
yaęjpus life—a typieal repre- 
septafiop pf the, t^yę Lįthu- 
aniąn spirit.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr, Sušauna Slaki

Valandos 1—4 po pi< 
išskyrus seredomis

The mass gathering of the 
Lithuanian Youth Society lašt 
Šuyday, Šept. $, was in įts nu- 

Ph$ąe, ą prą^ying 
succe^s. It is true that the at- 
tpndan.ee coujd hąve been 
mąre numerous, būt as the 
mąjority of fhą njore aptive 
members were present, they 
made up fpr ayy defįciency 
which mąy haye ęyisted in the 
acfual numerical attęndąnce. 
Ųndoubtediy the atmospheric 
copditions were largely res- 
ponsible for the inadąąuancy 
of participants.

Thte Convention was opened 
with the Lithuanian national 
anthem — ‘‘Lietuva Tėvynė 
Musų”. This appropriate in- 
troduetion was foHowed with 
a brief sketeh by Mr. K. Jur
gelionis concerning the plans 
and obligations of ,¥outh in 
general. He empha^ized that 
the purpose and strivings of 
the yoųnger generation be d^- 
finite ąnd forceful. That they 
shąuld be effectpcj with dęter- 
minatipn and foresight, and 
yet simultaneoųsly, the con- 
tent of these plans should not 
be too radical. Mr. Jurgelio
nis stressed the pojnt that the 
Lithuanian Youth, as well as 
the youth of any other natio- 
nality, should enrich the 
American cultural stratum 
chiefly by doing their pąrt 
in contrbuting the highlights 
of their particular nątional 
inheritance. Of all the forgign 
languages most ascessibfe tą 
oųr youth, their mother top- 
gue is yvithout ąupstion the 
one. Hence, it Ayopld bą un- 
wise and in most cases fųjtilę 
to*' pursue a study ąf a Jūreign 
jongue vvhich in a}l j^poįahi-' 
lity would never be mastered,

/ <'-* Lengvais

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

2519 West 43rd St
VĄLANR0S:.iw9 >
^e„3

Tel. LAFAYĘTTS '

Pr, a K, Kliauga
nųp 9—0 

arąuęttę Įloąęl

rer
cial Advisor
rin; John .Bepder; Sočiai 
Promoter John GęlžainU; 
Cultural Promoter — Bunni 
Sovetski; Prapiapcs Proippfer 
—A. C. Ęutjmuskas; Spprts 
Promoter — Adam Žilius; 
John Munarin; Librarian; V. 
Ę. B. Pfficęr—^Prp-Temps — 
Hejpp Vpspender.

111 a^ition, Mr. licjiajus 
was unanimously eleČtėd Ąp- 
norary President, as a atribute 
to his successful and conscien- 
ejpus ėfforts.

Tįą Conyeptipp was clos.ed 
officially, with the Star Span- 
gled Banner

7 3ank' Bldg. 
st Madison Street 
po pietų, 6 iki .8 V

Namų telęfomm

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

220| >y. Cermak Roąd (W- 22 St.) 
Ofiso yalandpš: Kasdięn nuę 9 iki 5t 

Vakaraiš1: Panedelio;! Seredos ir 
Pėtny^ips 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai!' 6450’ S. Rockwell Street 

Telefonų^ Republįc .

Jr Laboratorija: ' • • 
“ Mergan St. 

pietų m/." 
__ vakaro.7h»’

ZENITH, PHILCO, 
G. ELECTRIC, 

CROSLEY, RCA 
VICTOR, ARCADIA 
1936 modeliai yfų taip pa
gertoji, kad yra piąjopų 

klausytis. f . 
Jūsų senų radio primam 

mainais.

—■

Robinson rendered tv/o music 
ai seleetions 
Tin Soldiers
Madonna. Her gracious assist- 
ance is highly appreęiated.

Subseąuently, the Chairman 
addressed the parptos in Lithr 
uanian. The substance of Jus 
address was *an appeal to the 
older genpratipn to ąssist the 
Society in its aims and endea- 
vors. The aims and plans of 
the L. Y. S. would be highly 
facilįtated if thę interęst and 
co-operatipn of the parėpta 
were forjhcpmjng. The funda
mentai aims of the Society jn- 
clude the enhanceyient and 
betterment of any endeavops 
whicji are spncidered Lithų.- 
anian, and of course, thę 
furtl|eranee of Lithuanian ląnr 
guagje, art 4Rto& &nd cultųre.

The nomination of offięers 
was the fina! topje on thą 
scheduje. Thę nominees ^ręr$ 
as follows; President —V. F. 
Beliajus 
VicerPresident 
nas

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue, 
Ręs. 6$1 į So. Rockvell St. 
Telėphone: Republic 9723.

Res. 1227 S.O, 5P Avė., Cicero 
Telephone: Cicero 5395.

. . . ......  ' 5
and in additioh, of doubtful 
ūse. The Lįthuanian youth 
have the opportunity 
quire knowledge of 
mother tongue with a 
vely little effort; why not then 
uiilize fully the exįsjipg op- 
portunities.

Sų,ch wąs thp basic ęąntępt 
of Mr. Jurgeljąnis’ ręmarks, 
The L. Y. Š. sin.Cprely ąppre- 
ciates his vąJųabJe sĮuggest- 
iohs; it is expe,ct,ed and ąnti- 
cipated that the membęrs will 
give deep thoųglit and consi- 
deratipn to his opion.

Tįe meęting tliėn proceede.d 
to consider the plalform fpr 
th(e coming yeąr. The preųių- 
ble to the L. Y. S. constitųjion 
was embodied as Jhe introdue- 
tory and fundamentai por- 
tion of the platform. The sub- 
seąuent points introduced anej 
acceptąd were: The ipJr.ąducT 
tjpp of th.e LitJmąpiąp l«nT 
guąge toto the High SpJjools 
of Čhicago. The establishment 
of a Centrą! pinb-jipn.se; The 
estąblishmen.t ęf ą Library, 
the nucjeųs of which is the 
collection of nearĮy 300 volų- 
mes, most of which have beeų 
received from the DULR. Two 
further points were: Thę ūse 
of Lilhuabian languągę a| 
least once a month in all of 
the branches; and a project to 
be made of a new Art Ęxhi- 
bit to be completed dųring the 
next year.

A few interested individuah 
wete present ' who expresse<| 
their viewpoints on ęresent 
day conditionsĮ and the man- 
nėr in which they affectecj 
Youth. The topies of unem- 
ptoymęnt, war and many 
others. The cjub itself, howT 
ever, deplores the fact that 
none of these suggestioną 
coųld be succesfully incorpo- 
rąted toto its platform, due tą 
Įhė generaj attitu.de and po- 
jtoy ęf tjie Society.

To proyj.de a short pertod 
of relaxation, Miss ^dEarcėlIą

WHAT THE RENOWNED 
MAŠTER GNANESWARAN~ 

ANDA WR0TE.

.. . Englisb 
page made its debjit in the 
Naujienos. We \yejcome and 
congradulate this new brother, 
“Thp L. U. C. Reyiew” by the 
ųijembers of the Lithuanian 
Ųpiyęrąity piub — it is edited 
by Anjhpny Sjejipok, a very 
ępmpątont young man ąnd 
strivęp foj* tĮhe ųnion of tjie 
Lithi|ąniąns and thę disspjų- 
Jjpn pf gųąręplsome fąctjpųs.

TJ|p iųtrodųctipų pf ĘngĮisjh 
pages ip Lithuanian -pjiblicia- 
tipps is a gpod wy to ąttrąct 
the Ato£rię$n youth to 
ęngąge thęipselves jn ipatters 
pertaining to the Lithuąniąp 
community. Thu$, they will 
be drawn nearer to the nuc- 
leus of our activities.

Many thanks to Naujienos 
for devoting space for our 
Lithuanian Youth.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS j_ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akiniu^

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo $ iki 8 
sutarimą. *

n
jpspect 1000

iMiiimiiHUA
$8^ -r ^LĄJPĖDA

Gp^ąbi^gą, Švedija

it#, ip atgal r- 167.00
J. A. V. mokesčiai atskirai —

t »

JLaiyų^JŠplaukiinai iš New Yorko
Rjjgs, 21
Spalio 3

SpąĮip> 23 
Spalių 30

Mfs. Wąęl Zangwill — Eng- 
ląųd, Lipdą Littjęjol|ų — Aul 
straįia aųd of nąteąbles 
from thp Upiteį Statęs ’syere 
relayed through the world 
yyicie trąnsmiting ąystem. 
They. plęaded fpr yvorld peace 
ąųjd praįs.ed thp great soul of 
Miss Adams. Their speeches 
were broadeast direetly to Ge- 
pęva? Switzerląnd, where the 
League of Nations held its 
seąąjpps,

The LYS likewise received 
an invitation and participated 
with a delegation dressed in 
Nationaf costumes and bear- 
ing the Lithuanian tri-color 
ąųd ęmbjem " of Gediminas. 
Bęsides the speąkers and pro- 
pessiPP pf fJągs, songs were 
rendered fiy meiphprs of the 
Hull Hpuse, ąn lipstitution or-

KAŪJiĖNOS, Chicago, 11L 
toptual sęryice aųd mutųal 
ąppreęiątippj Lęt pveniųgs 
ąpd dawps, pąrfh ąųd 
topiiptąips ąncf, fpreąts, beąsls 
and birds, be filled and in- 
ąpiped with the įsacręd feeling 
of pniversal ^rotherhood. Let 
tfip swept pąrols of bųąjs ąų<Į 
the soft rustling of leaves 
broadeast the joyous message 
# lD»rWP»y peace I
eygry breath which flows 
from us ąręąte stropg curręųt 
of universąl divine servicę for ii T ' '' '■ *' ' r ‘ ' :'Fall beings!

(Vedantą Philosophy).

A,L.DHdoni& MJk 
4910 S. Michigan Ave, 

Tel. Kenvrood 5107
VALANDOS:

nuo i iŠ į1nuo 6 iki 8 valahdaj Mrakare.
Apart šventadienio it keMttadfenio.
--------- sr*5*.................. ... .............

Dr, V. Ą, Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Būt Gpd in h.eąven §hall 
reward them

For thę ląnd that they sėt 
free.

—Justine R. Raukus

• ‘8U,ri.-S 'i '-111 '

K.P. G ūgis
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N.
Kamb. 1431-1434—Tel
Namą ofisas—3323 S T. ,,
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. BpųiėvardT310'.
Ketvirtą,diepiąįs iy Sękmądieųiais-

KITATAUČIAI
Dr. Ęerzman 1

PATARNAVIMAS DIENA IR NĄĘTI 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Ui ■ IllllĮ.1 ...11111,111,..ŲJ

Sezono Speciali
PERMANENT WAVE

SHAMP00 JRi.OC

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUPEIKIS
Įr TĖVAS

i Sąlygos 
mokėjimais

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_________Draugijos Narijai. f J

Ofisų Tel. Boulevard 5913
'Rez. 'Tel. Victory 2340

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos i)(uo 1-3 nuo 0:30-8:30

.-»# ■. . ..• /.«.v v J. A . y; ą*

KIBŪLANCĘ ĘATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J, F, ĘĮJDĘĮKIS

Phone Canal 6174

. 4: S. M. .SKDDAS-~~
718 West 18tĮ» Streęjt ' Phone Monroe 8877

L J. ZOLP 
1646 46th Street Phones lįouleyard 5206-8418

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus Įtaiso Patyręs gydytojas vbK 
rupias Ir •Ruftrit .... • -<:

Gydo staigias If chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Jtay Ir , kitokius; 
elektros prietaisus.

- Ofisasjir Laboratorija: ' • »
1034 W. 18th SU

- r- ~ —

Rezidencijos -tolgfphąi:
" J ** ‘ • ąr Central 7464

WŲkW!

OFISO 
o uo 12 

Vai. po pietų : 
vakąto, Nedėl

>i-.......

. Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOU1S1 ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo to iki 12 diena. “

7 iki 8 vai. Nedėl. 
Rez. T< ‘

Ofįso 
Rez

Rusas Gydyi 
Moteriškų, Vyr 

chroi
Ofisas 3102 

arti i
Valandos: 2—4, 

Domis ir švi

---------------- VT~.------ ——v , 4.4-4 :. .y..

Dr. Ckarjes Segal 
OFISAS i;*'n

4729 So. AsMand Avė

Lašt Friday, Sept. 6th, in 
Grant Park at the Lincoln 
Statue, the Woii}en’s Interna- 
ti.oųaj Lęąguęf Pęą.cę and 
hreydoni sijtjusofęcĮ, ,a 
.IRejpoyiąl ineptiig,^. ht>W 91- 
the latė ; v^o^jd ’ rėknojynęd 
Jiųmųnfet,. ’ Jane* ''ĄdįajpĮŠ, in 
tfibųtę to her work for jjvorld 
peaęą.

Dr. Mary Woolley begali, 
the eulogies whihh coųtįnųed 
by of ąh i^^r^atiąnal 
radio broądcą^; inclųįjj^g 
Lbndon, j periėyą,|< Nęw Ąįąįk 
and Clęyejand. ?;Thę voices 
of Gertrude Baėr—Germany, 
Lądy Ąberdeen — $cotląnd, 
Madeleine Rolland — France,
***' ■ L r**** 1 MMMha^nir“ .nt »’• '*‘.•4 7‘* / • i...'

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITŲSH, OPT.
LIETUVIS 

Optoirtetrically 7 Akių ' Specialistas.
Pakenoins akią Įtempi,mk, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, • hervuotu- 
mo, skaudamą, akių karšti, atjtaiso 
trumparegyste ir tdĮiregtfste. Priren- 
gią teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas šu 
elektra, parodančia mažiausias klai
das, Spęcjalė ąfydą atkreipiamą i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys hti- 
taj&pmos; Valandos nuę to ikj' 3 v. 
Nea^hoj nuą -ĮFĮ ■ i?• . •

Daugely atsitikimų akys afjtąiso- 
mos be akinių. Kainos pigiau' 

kaip pjrmiaji.
***. M* ♦ Ą> r1 -.f - 4

4712 South Ashland Ąy.
Phone Boųjevprd 7580

LIETUVIAI
Gydytojai ir Pėntįstai

Kiti Lietuviai Daktarai, z

Dr. Mapgeris 
3325 89, Hajsted 

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

’ ............................... . ■  ..............................I — !. I-.   .......................

Tel. Bęąlevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo .7 
iki 8:30 v. Nėdčl. nuo 10 iki 12 a. m.

3307 Litūanica Avenuer^^^ ^^hone Boulevard 4189

i A. PĘTKUS
1410 South 49th Court Cicęro Phone Cicero 2109

Atsinešk ši skel- 
bimų sų sayinu 
K i t i permanent 
sugarbiniavi m a i 

\ plaukų ir ją kai- 
18? . noą yra sumažin- Jj J T tos. Tie speciąlai

bun^. ketvergais, 
p>\s/'—pėtnyČiomis. su- 

“r 

VAIKAMS 
KIRPIMAS

Dantistus 
4645 So. Ashland Ave, 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Sff8#1! P“?81 »>*»■#• ;

Dr, Strikol’is ;
Gydytojas fe Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. A, ' ~

vak. Nedėlįoj pa 
Ofiso Tel.: ’' 
NWjĮ TęL

Dr. T, Dundulis
Telefonas Virgii

Ofiso valandos nuo
6—8 v. yak, Nędėlioj

tpndan.ee
jipn.se
attitu.de
proyj.de
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PADAB2U FILOSOFU A

gėrės

Įvairus pastebėjimai
Humbugų fabrikantai

Kitame kieme
neįsi

ČIA LENGVA NUSIPIRKTI NAUJUS RAKANDUS
Ne. Vyras

savo

Gerkit ir Reikalaukit
n

VISO

■

PETER’ pen'

kraštų ne
lygias teises

NATHAN 
KANTER

par- 
kon- 
Prie

Lietuviškos
Degtinis

Pasitenkinimai ir 
nepasitenkinimai

DEATH 
VALLEY I

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Visose Alinšse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

mus 
kad

New Yorke 
trauko pe- 
“Kas darosi 
BuVo pasa- 

ramųs žmo- 
skandalistij

Sovietuose yra ir 
protingų žmonių

žiūrėkit! Mes no- 
pilietiškų laisvių

Rakandų pirkti eikit vi
suomet pas

legaliŠkos ir 
apie jas niekas 
ir nekalba.
Europos karo ir

&E.tTeQ_ A.CT 
ACCOQO»KJGLX

tlACINO 
THE 

CANNIBALS

ir kaip likusias aukas sunau 
dds ?

we*uL 
CALL HIM

AFTER 
UIS 

sneeze.

pagelbininko apšvietos komisi 
jos, organizatoriaus, knygved 
žio, ofiso šlavėjo arba dženi- 

vis atsiliepia tie pa

MES NEMOKAM RENDOS 
IR JUMS JĄ ATIDUODAM.

40 metų toj pačioj vietoj tie 
patys leimyninkai.

JOg 
užmiršime.

aišku, kodėl diskusijų 
— viskas maž-daug ai- 

ir debatų.

, nori pirmo 
atsiliepe Vai- 

jei reikia antro tas 
atsi- 

sekretoriaus,

Linksmų miną rodo ir Pa
daužos, bet jų pasitenkinimas 
susiveda prie kito taško. Jie 
džiaugiasi, kad jų delegatai 
pasiliko. namie ir praleido va
sarą ten, kur niekas nevaržo 
diskusijų ir pilietiškų laisvių.

— Matus Pamato.

šventam rašte yra kur tai 
užrašyta, kad randasi vienas 
Dievas, trijose asabose. Tai 
tas visgi nedaug. Tik pažiūrė
kit pas mus Bridgeporte ran
dasi du vaikinai, vardais Vai- 
dylukas ir Biekšukas, kuriuo
se telpa mažiausia po 50 asa- 
bų, nes juvidu yra visa San
dara. Pavyzdžiui 
redaktoriaus — 
dylukas 
pats, nori prezidento 
liepia Biekšukas,

O čia viskas daroma dėl “tau 
tos labo”. Kas nesugeba dirb
ti gražaus darbo, tas “gražiai” 
skandalija.

— . Padaužų žvalgunas.

Pinigas šiose dienose yra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisit 
daug pinigų. Visuomet už- 
tikrinam patenkinimą ir pi
nigų sutaųpymą.

Kad oras šiemet yra bjau
rus, apie tai niekas nesigin
čys. Nė vienas lakūnas nedrį
so šią vasarą išskristi į kiek 
noi*3 ilgesnę kelionę. Vienas 
kitas•* skrido hydroplanais, nu
tūpdami kas keli šimtai my
lių. Kurie išskrido aeroplanais, 
tie turėjo grįžti arba užsimu-

MV COODNJteS^“!
TUEY TMlMte'

MCE 
vvOKioeoF’uu. GODS

Musų lengviausios sąlygos 
padės jums padaryti 
namus, kaip palocių.
“ Viisi žino, kad pas 

yra lengviausia pirkti, 
parduodame pigiausia 
patarnaujame sąžiningai.

Mes neimaine palukų. Tą 
mes darėm per 40 metų. 
Tusktančiai namų turi mu
sų rakandus ir džiaugiasi, 
kad pigiai pirko.

lis šimtus mylių turėjo grįž
ti ir džiaugėsi išlikę gyvi. Ru
sai skvo skridimą atidėjo ki
tai vasarai. Patyrė, kad su 
blogu oru peštis nev/žsimoka.

Bet Amerikos lietuviškieji 
bolševikai, kurie nė centu 
Vaitkaus skridimo nėra parė
mę, nori išstumti jį bile ko
kiame ore.

Net ir Rusijoj šitokius žmo
nes uždarytų į pamišėlių na
mus, todėl jie ir bijo važiuo
ti į Rusiją. Išrodo, kad Ame
rikoj yra būtina sąlyga: jei no
ri būti bolševikas, būtinai tu
ri bu‘vi durnas.

Vaitkus nenori' grįžti ir ne
nori užsimušti. Kada viso svie
to lakūnams oras yra blogas, 
jam vienam negali būti ge
ras. ♦ ’ ♦

Bet vot kur,yra klausimas: 
Kas tą orą sugadino? Nedi
delėj vietoj vienas žmogus ga
li sugadinti orą. Gi skridimo 
priešų yra pusėtinas bunčiūs. 
Kada jie ir maldomis, ir kal
bomis, ir per radio ir visais 
kitais galais darbuojasi prieš 
skridimą, oras pusėtinai užsi- 
teršina, ir ne tik lakūnai, o ii 
šiaip žmonių sveikata, nuken
čia.

Lietuvių tauta ; gali pasidi
džiuoti turinti žmonių, kurie 
dėl pasišventimo pakenkti 
Vaitkui skristi, sugebėjo su
gadinti orą visame sviete.

Išeivis sėdi savo mažam kie
melyje ir spiaudo. Jis ką tik 
pabaigė skaityti pasaulio lie
tuvių kongreso nutarimus ir 
dabar nors tiek jaučiasi pa
tenkintas, kad turi į ką nusi- 
spiauti.

Taigi, jis spiaudo ir galvo
ja... Dabar jau aišku jam ir 
tas, ko DULR atstovas neno
rėjo aiškinti; aišku, kokia pa
rama iš ten rengiasi ateiti; 
aišku, kodėl pralotai ir pra- 
baščiai taip skubiai ten išva
žiavo ; 
nebuvo 
šku be diskusijų 
Dabar jis gali nusispiauti 
uždainuoti:

“Buvo Dūda Vilniuj,
Buvo

■
SL Sutaupykite SgĮj
||L ant visokių — 

Išdirbysčių

TYPEWRITERS

Už krūmų, gatvių kampuo
se, tavernų pastalėse, palei bo- 
binčių ir komunistiškų gazie- 
tų redakcijose girdisi šūkis: 
“prieš karą ir fašizmą!” O 
bendras frontas su negrų “die
viškuoju tėvu” šen ir ten min- 
džioja miestų gatves. Rėksnim 
gi žodžiai plušta prieš karą ir 
fašizmą, o darbai stiprina fa
šizmo tvirtoves ir auklėja ka
rišką ūpą.

O Maskva?
Maskva yra Versmė visokių 

įkvėpimų visiems “bendro 
fronto” rėkautoms ir hum
bugų fabnk^ntaųjs. Maskva 
gerbia fašizmą ir remia karą. 
Italijos fašizmas yra tyro krau
jo Rusijos bolševizmo brolis; 
o fašistų karas prieš .etiopus 
Maskvai —- naujas įplaukų šal
tinis.

Komunistai kviečia visų srio- 
vių žmones prie bendro fron 
to. Pirma jie juos dergė, kei
kė, net mušė, o dabar malo
niai prašo prie bendro fronto 
dėtis. . #

Patyrę slykščiausiuš komu
nistų puolimus praeityj, dabar 
žmonės atsuka komunistams 
užpakalį.

šitokiame atsitikime reikėtų 
pakeisti taktiką: vietoj bendro 
fronto, reikėtų organizuoti ben
drą užpakalį. Iš priešakio žmo
nės komunistų neprisileidžia, 
kai mato juos prisiartinant, 
todėl reikėtų užklupti iš užn- 
pakalio ir sudaryti vieną stip
rų ir galingą užupakalį kovai 
prieš karą ir fašizmą, nes ir 
karas ir fašizmas užklumpa 
gyventojus iš netyčių.

Turint stiprų užpakalį 
ma bus atsilaikyti prieš 
kiu’s pripotkūs.

rERB Naujienų gkaityto- 
>oa ir skaitytojai prašomi 
cirkinių reikalais eiti i tas 
.rautu ves, kurios skelbiasi

Bet Lietuva gerokai skiria
si nuo kitų kraštų ir, išrodo, 
kad lietuvių tauta yra linkusi 
pasiduoti bėkelnių valdymui ir 
komandai. Bekelniai savu lai
ku valdė Meksiką, Ispaniją, 
Franciją ir kelis kitus kraš
tus. Kada kalbame apie bekeb 
nius Vyrus, visi suprantate, 
kad kalbame apie Romos ka
talikų dvasiškiją. Ar jie dėvi 
kokias nors kelnes po andero- 
kais, mes nežinome, nes, kaip 
jau sakėhie, nėra tokios mi
nisterijos, kiiri tai tyrinėtų. 
Sakome tiek, kiek matome.

Lietuvos seime buvo didelis 
bekelnių vyrų skaitlius. Be
kelniai buvo suorganizavę Lie
tuvoj stambiausią politinę 
tiją. Viso pasaulio lietuvių 
grėsė bekelniai dominavo, 
jų, suprantama, prisidėjo ir 
netoli visos sijonais apsivilku- 
sios moters. Taigi pasaulinia
me lietuvių kongrese vyravo 
bekelniai vyrai ir moters. Ne
žinome, kaip buvo pasirėdęs 
šimutis ir kiti klerikalų leka- 
jai. Jeigu jie ir dėvėjo lega 
liškas kelnes, visgi ir palinki
mas prie bekelnizmo yra stip
rus.

Nusmukelniai Lietuvoj tapo 
ekselencijomis ir kitokiomis di
denybėmis, bet bekelniai yra 
ir už juos galingesni.

Dūda Vilniuj — 
buvo, ži nebuvo? 
buvo, ži nebuvo ?..

Telefonas DEARBORN 8444
A D TYPEWRITER 

M O L /V. IK COMPANY
189 WEST MADIS0N STREET

Nors kelnių dėvėjimas, 
dos, neturi intakos į žmogaus 
protą, negi prestyžą, nes ana
tomiško ryšio nėra tarp dra
bužio ir galvos smegenų, vie
nok' žmonių gyvenime kelnės 
lošia labai svarbią rolę.

Kol berniukai. nedėvi kelnių, 
jie skaitomi kūdikiais. Trum
pomis kelnėmis vaikėzas skai
tomas dar pusdurniu. Net gol- 
fistai ir kiti sportai, kada ap-' 
sivelka trumpomis kelnėmis, 
nėra rokuojamį normaliais vy
rais. ‘

Kol moters nedėvėjo ilgų 
kelnių, jęmsj neleisdavo nė bal
suoti, ne Valdininkais būti, na 
kare dalyvauti ir visos kitos 
jų teisės ir funkcijos buvo ga
na siauros.

Taip sakant, kas užsivilko 
ilgas kelnes, tas skaitėsi ir ku- 
nu ir protu subrendęs ir ver
tas pašėnavonės.

Kiek musų justicijos depar
tamentas yra ištyręs, civili
zuotame sviete net įstatymai 
draudžia vyrams be kelnių 
vaikščioti ir sėdėti. Nusimo
vęs jas gali tik gulėti ir dar 
ne bile kokioj vietoj ir ne su 
bile kuo. Nusismaukęs kelines 
gali tik marškinius j jas ap
kamšyti, pas kriaučių pabūti 
ir vieną-kitą reikalelį atlikti, 
kuris nė religijoj, nė politikoj 
daug reikšmės neturi.

Padaužos neturi tokios mi
nisterijos, kuri investiguotų, 
ar moters yra kada nors dė
vėjusios kokias * nors kelnes. 
Jei dėvėjo arba dar dėvi, tai 
tos kelnės nėra normališkos, 
reguliariŠkos, 
garbingos ir 
viešai nerašo

Po didžiojo 
dalinai jau karo laiku nemažas 
moterų skaičius pradėjo dėvė
ti normališkas, legališkas ir 
garbingas kelnes l— tokias 
pat, kaip ir vyrai. Šituo lai
kotarpiu daugelyj 
terš iškovojo sau 
su vyrais.

Kontestantas 
rašytumėte tamstos į Chica 
gos Lietuvių Draugiją?”

Moteris 
sidžiojina, o aš per sena

nešti pilietiškų lais
vių vėliavą

: Buvo laikai^ kada visi žmo
nės Lietuvoje ir Vokietijoj tu
rėjo savo teisių ir laisvių vė
liavą ir kiekvienas galėjo lais
vai ją nešti. ,Ir žmonės nešini 
savo teisių vėliavą žygiavo pir
myn; i prie dar didesnių teisių, 
prie dar platesnių laisvių it 
geresnės ateities. Bet... Iš įvai
rių plyšių išlindo komunistai 
ir stojo skersai kelio. Ir drab
stė purvais vėliavą ir niekino 
tuds, kurie ją nešė.

Tada atėjo laisvės priešai ir 
smurtu atėmė iš žmonių vė
liavą ir visas pilietines laisves, 
žmonės nuliūdo, o komunistai 
sulindo į plyšius. Dabar jie at
sargiai iškišo galvas iš plyšių 
ir Suriko: 
rirhe nešti 
vėliavą”, lt

“LųgąniŠkiai”' pasižymėjo
šie metai yra abelnai skan- 

dališki: jau daug skandalų vi
sur buvo ir daug dar bus. Nuo 
skandalų neatsiliko ne lietu
viai; ir kaikurie musų tautie
čiai tiek apsiskandalino 
negreit mes juos

Tūli amerikonai 
ir Wašhingtone, 
čiais ir stebiasi: 
su tais luganais ? 
kojama, kad jie 
nes, o didesnių 
dar niekad neteko sutikti!

Seklyčios Setai po $47.50 ir aukščiau
.......................................................................................................................       .rr-—

Trojenovskis palinkėjo Vait
kui laimingos kelionės nuskri
sti j Kauną, nors jis yra ir ko
munistas ir dar žymus Rusi
jos atstovas.

Bolševikų lakūnai, kaip ii 
Vaitkus, vis laukė patogaus 
skridimui oro, ir ' kantrybės 
netekę išskrido, bet palėkę ke-

Ten skersai ėlės diskusutoja 
ir spjaudosi “kovingieji”. Jie 
pusėtinai nepatenkinti ir pu
sėtinai linksmi. Kodėl jie ne
patenkinti? To klausimo jie 
patys šio tarpu negali atsaky
ti., Jie vis dSi- dišfelbja, de- 
batuoj a, larmuoja; 'kala ir ža- 
latija. O kada viską nukals ii 
pazalatys, tada nepasitenkini
mai bus aiškus.

Bet tuo pačiu laiku jie 
džiaugiasi. Kokia tai puiki pro
ga netikėtai išdygo! Kiek čia 
“prakalbų” btfs galima sureng
ti, kiek aukų pasirinkti! Ir no 
viena karšta pačiutė jau gal
voja: kokius kailinukus ji pirks

Prie Zakristijos durių
Ten prabaščiųs šypso visa 

plotme. Ak! kokios .ten vaišės, 
koks svetingumas! Koks mei- 
lumėlis tų “misiukių” Kaune! 
Penki svarai ant pilvo, trys 
ant liemens; du ant pečių — 
viso 10 svarų nat?jos laimės į 
kūną atėjo, o 4 galva ant tiek 
pat palengvėjo. Ar gali būt ge
resnis kongresas ? Ar galima 
tikėtis ir norėti didesnio vai
šingumo ? Ar bereikia 
nes santvarkos?

AAND vje 
HOPE 

SNAX 
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O kitur?
’l • ; ►. ■ ' '■ • 1 .

Kur-nekur krykštauja ir šo
kinėja iš džiaugsmo maži žmo
giukai —-r taip maži, kad vos 
galima atskirti nuo mažų vai
kų — ir jie savo pasitenkini
mams neberanda rubežių.

toriaus
tys du. Visi tie urėdai telpa į 
tas dvi ypatas. Taigi todu vy
rukai tik juokus daro iš šven
to rašto.

— Padaužų piščikas.

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803

Miegamųjų Setai po $47.50 ir aukščiau

COHEN BROS.
FURNITURE COMPANY 

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuvė atdara utarninko, ketverge .vakarais,-o taipgi visą dieną nedėliomis

PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet juo dabar galite NUSIPIRKTI bile iždir- 
bystės perdirbtų typewriter’j, garantuotų, kuris išrodo kai naujas u 

veikia kai naujas, tik

~>UŽ $3 Į MĖNESI- 
VTAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Del dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
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JUNGTINĖS VALSTIJOS Už TAIKĄ

Valstybės sekretorius Cordell Hull atsišaukė į Ita
liją ir Etiopiją, primindamas joms, kad jos yra pasira
šiusios Kelloggo “amžinos taikos” paktą, ir ragindamas 
jas susilaikyti nuo karo veiksmų? Šituo žinksniu Ame
rikos valdžia, be abejonės, norėjo sustiprinti Tautų Są
jungos pastangas neprileisti prie karo Italijos ir Etio
pijos. x

Girdėt, kad Amerikos valdžia ketina sušaukti ir 
Kelloggo paktą pasirašiusiųjų valstybių konferenciją, 
jeigu Genevai nepavyktų suvaldyti Mussolinį. Daugelis 
Jungtinių Valstijų senatorių ir kongresmanų butų to
kiai konferencijai priešingi. Jie nepritaria ir sekreto
riaus HulFo atsišaukimui, matydami jame “bereikalin
gą kišimąsi” į Europos reikalus. Bet tai yra žlibo na
cionalizmo pažvalga.

Tarptautinė taika yra svarbus dalykas ir Jungti
nėms Valstijoms. Jeigu dėl fašistų įsiveržimo į Etiopi
ją kiltų karas tarp Italijos ir kitų didžiųjų Europos 
valstybių, tai vargiai galėtų išsisaugoti į jį neisivėlusi 
ir Amerika. Pereitas pasaulio karas Ameriką į savo 
verpetą įtraukė. Prieš karą yra daug lengviau kovoti, 
kuomet jisai dar tik grasina kilti, negu kuomet jisai 
jau .yra prasidėjęs.

Ir kam reikėjo Jungtinėms Valstijoms daruti tą 
“amžinos , taikos” sutartį ir prašyti, kad kitos valsty
bės duotų jai savo parašus, jeigu Amerikai nerupi, kad 
pasaulyje butų taika? Washingtonas tyri ne tik teisę, 
bet ir pareigą stehgtįg, Jcad karas neįvyktų^ ,. u <

F f'pf ' ...į - / V F r
NACIAI IR KLAIPĖDA

Niuremberge Hitlerio partija laiko savo “konven
ciją”, kuri susideda iš masinių maršavimų, koncertų ir 
“nacizmo” lyderių agitacinių kalbų. Jokių diskusijų ta
me neya partijos suvažiavime, žinoma, nėra.

Rudosios diktatūros “fiureris” dabar sumanė su
šaukti tame pačiame Niuremberge ir Vokietijos reichs
tagą (parlamentą), ir buvo pranešta, kad tenai jisai 
paskelbsiąs savo politiką Klaipėdos klausimu. Bet vė
lesnės žinios sako, kad šiame reichstago posėdyje Klai
pėdos klausimas nebusiąs paliestas. Hitleris jame iš vi
so nekalbėsiąs apie užsienio politiką, bet visą dėmesį 
pašvęsiąs vidaus reikalams.

Matyt, Vokietijos valdovai jaučia, kad dabar dąr 
yra nepatogus momentas atidengti savo planus apie 
tas žemes, kurias jie nori pasigrobti. Jie dar nežino, 
kuo pasibaigs ginčai Genevoje. Nuo to priklausys visa 
padėtis Europoje. Ji gali būti palanki arba? nepalanki 
grobikiškiems nacių siekimams. Jeigu Tautų Sąjunga 
sugebės pažebpti Italijos diktatorių, tai ir Hitleris bi
jos pulti Lietuvą.

Bet Klaipėda yra nuolatos minima telegramose 
apie nacių jomarką Niuremberge. Aišku, kad ji neduo
da ramybės Hitleriui ir jo pakalikams.

Lietuva privalo būt pasiruošusi ją apginti, ir pir
mas žinksnis šita kryptim tai* — Seimo ’ sušaukimas, 
kad visas kraštas sujungtų savp jėgas pavojau^ valan
doje.

*■./ ■i |
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ATAKUOJAMAS WAGNERIO BILIUS

lotyniš

ir mes

Berke-

Apžvalga
stambus dąrbo sutruk

sako

tapo sužeis

MĖNULIO “PILNATIS

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

KODĖL MIZARA TAIP BE 
GĖDIŠKAI MELUAJA?

Yorko miesto komisio? 
po brplįų Mon teverkę 

uždraudė lėktuvams

gandus, 
rėmėjus 

visuome-

LAlšĘAS PROF. Z 
ŽEMAIČIUI

— ‘toksai 
distiliuojasi

(467—120?
rašte “Alek-

5. Iš šitos dilgėlės, pavojau; 
mes pasiskinam šią kvietką - 
atsargumą. — 
nettle, danger, 
flower, safely.

(“King Henry

tikrinti, kad '.tęs sųyėlipimas 
įvyko ne Vaitkau? arba 
ALTASS yaldybos kalte?. Visi

(“Faustus”).
kuris patarė 

įvest demo- 
Meldžia- 

tarė Likurgas, “pats

Out of this 
we plu^c this 
— Shakespeare. 

aktas

Lietuvos ; Aero Klubo Pirmi
ninkas, prof. Z. žemaitis, pa
skelbė Lietuvos spaudoje laiš
ką, kurį jalų rugpiučio 14 d. 
buvo pasiuntęs “Naujienų” re
daktorius. Laiškas skamba

Jeigu Amerikos darbininkai nori, kad teismai nę- 
naikintų naudingų dąrfy^ žmonėms įstatymų, tai jie turi 
kovotį, kad butų pridėta prie Jungtiniu Valstijų kon
stitucijos pataisa, draudžianti teismams spręsti apie 
kongreso nutarimų konstitucingumą. Kongresą renka 
žmonės ir jisai privalo turėti teisę tarti, kas yra teisė
ta, o kas ne.

— B. Wendell.
13. Vienas žudymas padaro 

Užmušėją, milionas -* didvy
rį. Kunigaik^čiąi „yra privile- 
guoti užmušinėti, ir užmušimų 
daugumas pašventina krimina-

14. Puikus žodžiai! Įdomu 
kur tu juos pasivogei.

— Swift.
Surinko J. Bu-tis.

LIETUVOS ŪKININKŲ 
VARGAS

laiške Lietuvos Aero Klubo 
pirmininkui; Grigaitis aiškipo

6. Ištiesų, smagu matyt ke- 
no nors vardą spaudoje; Kny
ga yra knyga, nors nieko nėr 
joje.

— Plutarch.
12. žmogus, kaip mes visi 

žinome, yra politinis gyvis 
(animal).

kius patarimus jam duoda val
džios įstaigos galva, kuris žino 
savo dalyką. Ir suprantama, 
kad mes neturime jokios mo
ralės teisės jį versti. Nežiū
rint, kad skridimo atidėlioji
mas daro mums be galo daug 
nesmagumų, aš, esu daugiau 
susirūpinęs tuo, kad lakūnas, 
netekęs kantrybės, gali pakilti 
ir lėkti “ant žūt būt”, nepai
sydamas raportų apie orą.

Tikto pavojaus, kad tai 
įvyks, kol kas dar hera. Tik-ką 
gavau laišką įš Vaitkaus, iš 
kurio matau, kad jįsai savo 
nervus valdo gerai (didelė pa
gelba jąm ramus įr taktingas 
jo žmonos užsilaikymas). Nbr& 
kažin koki piktadariai mėgino 
Vąįtkų pražudyti, slaptai įpil
dami vandens ir kerosino į ga
zolino statinęs (šis sąmokslas 
buvo atįįengtas visai pripuola- 
niąį), bet drąsos įr pasiryžimo 
jisai nepūstojo nė kiek. Tikiuo
si, kad jąm išteks ir kantry
bės. O oras anksčiąų ar vėliau 
turės pasikeisti lakūno naudai.

Su aukšta pagarba
■ ? *
(pas) P. Grigaitis.

Aš žinau, kad ląbai nerimau
ją žmonėsir Lietuvoje, ir nu
manau, kad Tamsta ip kiti as
mens, kurie dėjęte tiek dąug 
pąstaųgų, kad lakuųas butų 
tinkamai priimtą? Kauną, tupi
te daug memalpnuĮhM dėl jo iš
skridimo suvelįnimp

Dįdžiąį Gerbiamas Profesoriau:
Rąšant man šį laišką, Felik

sas Vaitkus dąr vis tebelaukia 
Eloyd Pepnųt ąerodręme New 
Yorke, *kad pasitaisytų atmos
feros sąlygok virš šiaurės At
lanto. Jau ketvirta savaitę, kąį 
jisai šitaip laukia, visiškai pa
siruošęs jr ątbkęs visus ban
dymus. Publika nerimsta, AL- 
TASS valdybę? nariai nępvuo- 
jasi, o skridimo priešai, nau
dodamiesi proga, skleidžia vi
sokius melagingus 
šmeižia lagūną ir jo 
ir stengiasi suerzinti

“Tėvynės’’ redaktorius at
meta, kaipo visiškai nepama
tuotą, tą “Eltos” versiją ąpję 
Lietuvos ukiųinką neramumus, 
kad , juos sukurstę Lietuvos 
priešai arba vietiniai demago: 
gąi (komunistai). Jisai pareiš
kia, kąd jau laikas, Lietuvos 
valdžiai pąskelbti Seimo rįnki- 
mus ir sušaukti Seimą.

Matthias Borbonius’o, 
ku sakiniu:

Visi dalykai keičiasi, 
keičiamės su jais.

4. Kuomet vyskupas 
ley sakė “nėra jokios svarbos”, 
jisai tat ir įrodė — nėra jo
kios svarbos ką jis pasakė. 
— Byeon: “Don Juan”, canto

mos: Tai yra 
matote, p ne - 
sakė 
ris 
dievų”.

2. Dąvid Garrick (1716-1779) 
sakė:

Pagadintas laisvas žmogus 
yrą blogesnį? už vergą.

Dangus atsiunčia mums ge
rą maistą, bet velnias atsiun
čia virėjus. (Taip parašė Epi- 
gramuoseGoldsmithM).
. (Panašiai mes turim teisę 
sakyti: Amerikoj „užauga geri 
kviečiai, bet velniai mums at
nešė duonos trustą).

3. Alexander Pope (1688- 
1744); '

Manierą! sukasi su turtais, 
humorai su orąis, pažValgos 
su knygomis, o principai su 
laikais. •

Sulygink tai su senesniu,

— Byron.
7. Montaigne, prancūzas fi

losofas (1533-1592): “žmogus 
ištikrųjų yra visiškai pašėlęs; 
jis negali sutvert vabalo, o vie
nok sutveria tuzinus dievų”.

8. Dougla^ Jerrold, anglas 
(1803-1857): > Jis yra vienas tų 
išmintingųjų filantropų, kurie 
badmetyje balsuoja ne dau
giau ką, kaip tik pristatymą 
dantų krapštynių.

9. Protas yra sava vieta ir 
savyje gali sutvert dangų iš 
pragaro, pragaru iš dangaus.

Pats esu pekla. (Myself am 
heli).

— Milton: “Paradise Lošt”.
10. Kur yra pekla, ten mes 

visada busim, nes kur mes 
esam, ten pekla.

— Marlowe.
11. Vienam, 

jam (Likurgui) 
kratybę Spartoje, 
masis 
pirma įvesk demokratybę sa 
vo namuose”.

sifuącijpje yra ta, kad nei la
kūnas, ųei mes absoliučiai pe- 
pramątėme, kad tiek daug kliū
čių padarys orai. Kai apie lie
pos mėnesio pradžią buvo pa
baigtas “Lituąnico? II” instru
mentų ir įtaisų peržiūrėjimas 
ir sureguliavimas (ilgiaus bu- 
vQr sųgąįštą tik prie motoro ir 
radio kompaso taisymo), tai at
rodę, kad bereikęs tik dviejų- 
trijų dienų bandpmiems skrai- 
dymams su krovinių ir po to 
Vaitkus galės tuojau leistis j 
kelionę. Bet čia įvyko vįsai ne
tikėtas 
dymas.

Ne,w 
nieriąį, 
nelaimės 
sų didelių svorių kiltį į vaka
rus, iš kur paprastai New Yor- 

Ike pučia vėjai. Vaitkus todėl 
buvo priverstąs vartoti “LituąA 
nikes II” įsįbčgėjimui kįtą ta
ką, kuris eina iš šiaurės j pie
tus. Kąį vakarų vėjas būdavo 
stiprus, suppantama, jisai ne
galėdavo darytį bandypius, tu
rėdamas tą vėją iš šono. To 
dėka buvo sugaišta daug die
nų. Be to, liepos menesį New 
Yorkę buvo įdėlių audrų ir 
liūčių. Vienu laiku net Bennett 
laukas buvo apsemtas, kad ir 
cemento fąkų nebuvo matyti 
per vąndęuj.

Tokiu budu tie svarbus kro
vinio bandymai užsitęsė ne 
dvejetą-trejetą dienų, bet apie 
tris savaites. Bet antroje lie
pos pusėje atrodė, kad visi mu
sų vargai jau praėjo. Lakunąs 
buvo pasiruošęs pakilti bet 
kurią dieną. Tačiau jau ketvir
ta savaitė, o tos pro^f/jisai 
dar vis negauna. y

Aš čia nprįu pabrėžti'/ kąd 
Įeit. Vaitkų niekas kita nesu
laiko, tik Orai. Apie oro stovį 
ir ar galima skristi, sprendžia 
ne pats lakūnas, bet valdžios 
Oro Biuras, kurio viršininkas 
Dr. Kimball yra ne tik kompe
tentingas, savo profesijos žmo
gus, betj iiji muoširdžiąi sų- 
siintęresąvęs j skridimu ir Vait
kaus asmeniu. Kelis kartus tas, 
viršininkas išsėdėjo ištisus va-f 
karus, ligi vidurnakčio, studi
juodamas pranešimus apie orą 
ir braižydamas oro žemėlapį, 
pirma negu padarydamas galu- 
itną sprendimą, kad Vaitkus 
dar turi palaukti.

Aišku, kad butų neišmintin
ga Vaitkui skristi, kuomet to-

itųanicps il‘^ sv<U?ib (arba kro- 
vio) bapdyrhųs, kurių buvo at
likti liepos m^nėsyję. Tarp ki
tų prie^ąsčių tunai nurodyta, 
kad dėl airporto viršininkų pa
tvarkymo, 5 jogei negalima su 
sunkiu svoriu kilti į vakarus, 
Įeit. Vaitkus ? buvo priverstas 
vartotį taką, kuris eina iš pįe- 
tų į šiaurę. J Tai buvo didelis 
keblumas į Ukunui, nes kada 
pučia stiprus vejas iš vakarų, 
tai lėktuvui; kylančiam nuot že
mės su sunkiu svoriu, toks šo- r ’ Ininisi vėjas butų pavojingas.

Kas gi čia keisto arba netei
singo šitokiame paaiškinime ? 
Visi žino, kurie' tik skaito laik
raščius, kad sunkiai prikrauto 
lėktuvo pakilimas nuo žemės 
tai , pavojingiausias momentas 
skridime. Bekildamas nuo že
mės, prieš dvejetą metų tame 
pačiame Floyd Bennett lauke 
apsivertė (nusprukęs ųuo ce- 
mentinio tako) italų gen. De 
Pinedo lėktuvas, ir toje nelai
mėje sudegė lėktuvas kartu su 
lakunu. Bekylant nuo žemės šį 
pavasarį sudužo portugalų bro
lių Monteverde lėktuvas. Vos 
iškilęs į orą, neperseniai užsi
mušė ir garsusis Wiley Post.

Tai argi yra kas blogo tame, 
kad šito pavojaus stengėsi iš
vengti lakūnas Vaitkus^ * dary- Į 
damas . bandymus su gazolino I 
kroviu, sverįąnčiu apie dveje
tą tonų? Ių kad jisai nenorėjo 
kilti su visu svoriu, turint iš 
šono stiprų vėją?

Bet Mizar&, per akis apgau
dinėdamas savo skaitytojus, 
pasakoja ! jiems, < kad Grigaitis 
■sąyo- laiške: Į$#of. ^žemaičiui ra
šęs, jpgeį Vąitįcus negalėjęs 
lėkti pavėjui!

■ Musų tariamieji kpmųnistąi, 
išbarstę visus savo “revoliuci
nius” principus, vieno dalyko 
laikosi tvirtai, būtent, tos jė
zuitiškos taisyklės, kad “tiks
las pateisinai‘priemones”. Tiks
lu ap juodinti savo partijos 
priešus jįe nesustoja prieš be
gėdiškiausią melą ir apgaulę!

1. Plutarchas
m. po Kr.) savo
sandras” parašė:

“Kuomet jisai
tas jėtimi į kelį ir daugelis bė- 
go prie jo, ir jau jojo neva
dino dievu, jisai tarė šypsoda- 

kraujas, kaip 
kaip Homeras 
humoras, ku- 
iš palaimintų

“L. žinios” įdėjo ALTASS 
valdybos pirmininko P. Grigai
čio laiškų, rašytą lygiai mėne- 
sis laiko atgal prof. Z. žemai
čiui, Lietuvos Aero Klubo pir
mininkui, Khune. , Rokas Mįzą- 
ra iš bimbininkų lizdo, tą laiš
ką perskaitęs, šitaip apie jo 
turinį pasakoja “Laisvės” skai
tytojams:

“Ir ko įis (Grigaitis) ten 
pęprikalba! Girdį, vėją? pū
tęs iš vakarų, tą! Vaitkus 
negalėjo idel tb lėkti... (t 
iki Ši&l žmonės manė, kad 
ųąvėjųį gęriąų lėkti, ųpgų 
prįe'Š vėją)?’
Juk tai yra begėdiškas laiš- šio pagrindu, 

kų turiri® iferipiaąs !

Fagryžęs iš Lietuvos, p. S. 
E. Vitaitis rašo apie Lietuvos 
ūkininkų vargus ir reiškia ap
gailestavimą, kad policija šau
dė į ūkininkus, kurie stabdė 
ūkio produktų gabenimą į 
miestus. “Rodos reikėjo su
prasti, kad susišaudymais su 
kaimiečiais neį jų sunkios būk
lės nepagerinsi, nei jų reika
lavimus nepatenkinsi, 
“Tėvynės” redaktorius

IŠ pasikalbėjimų su ūkinin
kais jisai patyręs, kad jų vąr- 
gų šaltinis tai labai žemos ūkio 
produktų kainos, kuomet pra
monės gaminiai esą brangų?.

“Toliaus ūkininkai nuro
do”, tęsia p. Vitąįtis, “kad 
augštų kainų vyriausia prie- 
žąstiini yra beveik tos pa
čios algos valdininkams, ko
kios buvę mokamos keli me
tai atgal. Todėl esą valdžia 
turi užkrauti augštus mui
tus ant įvežamų prekių ir 
Lietuvoje išdirbamų prekių 
augštos kainos palaikomos, 
kad šis valdžios pajamų šal
tinis neužtruktų. Iš kitos 
pusės kaimiečiai nurodo, kąd’ 
vietinės įšdirbystės ąųgštd- 
mis kainomis besinaudodami 
visokį pelnagauŪo? sau mi- 
libnus krauja, ir tuojau? nu
rodo buvusio ‘Maisto’ vedė
jo p. Lapėno aferą, kuri? ?ąu 
milionus susikrovė į trum
pą laiką ačiū augštų kainų 
P^ląįkyipų.fe Ląpėn
no afęra Kauno < augš tųį ų 
sferų nuslėpta, : tačįau ūki
ninkai ją pilniausiai žiną.

“Tocleį ūkininkai ir sako: 
jei kraštą palietė krizis ir 
sunkmetį?, tai tegul visi ly^ 
giai tą krizį jaučia: ir val
dininkai, ir pramonininkai, 
ir išdirbėjai. Q dabar t|k 
vieniems ūkininkams yįsos 
ekeųomįnio krizio sunkeny
bės sukrautos. Esama pa
dėtimi universalus ūkininkų 
nepasitenkinimas.- Kalinas 
reiškia griežto nepasitenki
nimo ir esama krašto politi
nę santyai'ka ir ųkininkąi 
galvoja bei kąlb^? Į«ad padė
tis padėtų, įęj( į^ąšto yąj- 
dymuį butų skalytos to
kios sąlygos, kąd visos par
tijos valdžioje dalyvauti ga-

Atžagareiviškų advokatų grupė studijuoja įstaty
mus, kurie buvo priipiti paskutinėje kongreso sesijoje, 
ir žiuri, ar nebus galjmą “pavojingesniuositis” jų pa- 
naikinti su pagelba teismų, kaipo priešingus konstituci
jai. Vakar buvo spaudoje paskelbta, kad minėti advo
katai vieno tų įstatymų “nekonstitucingumą” jau su
radę. c

Tas įstatymas tai — Dąrbo Santykių aktas, kurio 
autorius yra senatorius Wagneris iš New Yorko. šis 
įstatymas pripažįsta kolektyvių; sutarčių principą ir 
įveda tam tikrais atsitikimais privalomą arbitraciją, 
kuomet darbdaviai atsisako išpildyti teisingus darbi
ninkų reikalavimų^ Pastebėtina, kad tą įstatymą pik
tai smerkia ne tik stambiojo’ kapitalo atstovai, bet ir 
komunistai, kurie “iš didelio revoliucingumo” dažnai 
atsiduria darbininkų išnaudotojų pusėje. x
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3341 So. Halsted Street

KUOMET

Wilmer Allison

1905 metų sukilimo 
minėjimas Kupišky

Dėl pataisymo tinka 
mos byle pečiui, Kro 
snei arba boileriui da

mitingas prieš caro 
Tai įvyko Kupišky,

NORTHWEST0RN 
Stove Repąir Co

Lengvais išpiokėjimąis, ęlidelė nuolaida už vąrtotus pe 
čiųs ar rąkaųdus mainant ant naujų.

ti Nąųjię- 
yra galima

JtjųL prgąpį- 
tįksįaįs, 
pe ma-

Mes turime keturias 
krautuves Chicagoje 
ir galime patarnauti 
sulig jūsų reikalo tin
kama nebrangią kai
na.

Kriaučiukas
B. Dūda
J. Dūda

ir pp. Marti- 
Įteikta dova 

gazinis pę

—- Visam laikui buvau iš
tremtas į Sibirą. Rusijos gilu
moje baigiau ir mokslą. Grįžęs 
į Lietuvą ir pradėjęs dirbti rę- 
voliu'cionierių eilėse areštuoją-

. Pusė keptos vištos bile dieną tikta 
iovHmk Ir/ BUiaraai. Mandagus patai-

Atsistojimu jų atminimas pa* 
gerbiamas.

Susirinkimą telegr. ir raštu 
sveikino prof. Purenąs, Klai
pėdos Instituto Rektorius Gal
vanauskas 
Šinkūnas, 
Bielinis 
vičienė.

EIK I 
NORTHWESTERN

Amerikoj teniso ipeisjtras 
Wilmei? AUison iš Texąs, kurio 
paveikslą čia matom, nustebi
mo visus nugalėjęs Anglijus i£ 
viso pasaulio čampioną Fredą 
Perry dideliam teniso turnyre 
Forest Kilis, N. Y.
n-. f t *. * • . i, mu

Jogei randasi 2000 svarų užganedi- 
nimo kiekviename tone musų anglių

Įja; jeigu čia nepaąi
B fiMtP W ® < ;' 
kė agr. Galvydis.

, Sųgįrinįim^ galėjo dąlyyąif

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Dirbtuve. Patenkinimas Garantuotas.
>th Street Telefonas Yards 1829

iš P^nai patenkinti. 
Prie geros muzikos taip greitai 
laikas praėjo, jogei ir nepasi
justa, kad jau reikia namo 
važiuoti.

Ant rytojaus, t. y. rugsėjo. 
8 d., visi komitetai ir darbi
ninkai ir kiti susirinko dar, ir

Leidimą gavus, praėjusį sek
madienį, VIII. 25. Kupišky iš
kilmingai paminėtos pirmųjų 
revoliucionierių, kovotojų dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 30 
metų sukaktuvės. 1905 metais 
pareikštas pirmas viešas pro
testas 
valdžią 
todėl čia įvyko ir minėjimas.
Susirinkimą atidarė žinomas tų 
laikų ir dabar visuomenės vei- 

Bukėnas, 
sukviesto susi- 
ir kokia proga

MOTERIMS LABAI TINKA VELOSIPEDAL 
BAISIKELIAI

Ir jaunos ir senos, ir plonos ir riebios dabar 
labai pamėgo žargstyti dviračius

COMPANYO^

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St 
Tel. Lafayette 3Į71 Tel. Hemlock 8400

Sunku pasakyti, kodęl (įviračiai (įąbar vėl įėjo į madą- II 
dalies gal todėl, kad dviračiais pigiau važinėtis negu automo
biliais. <

Kad jau tokia mada, tai moterys ypatingai dabar puolėsi 
ant dviračių. Vienos mato dviračių žaismėje bdidelį sportą, o 
eitos Važiavime dviračiais susiranda reikalingą mankštą riebu
mui pamesti, ypačiai nuo kulšių, šiame paveikslėly matėme 
dvi liesas mergaites viršuj, o jau daug riebesnės apačioj.

Chįęągeje jau tenka ipątyti ir senyvas ipptęrįs važiuojant 
dviračiais į krautuves produktų atsivežti.

Visa beda yrą tik tąnąe, kad per automobilius baisikę? 
iams visai nėra kaip važiuoti, o specialių1 f kelių baiisikeliams 
ičra* Gątyčse Vaikams ant dviračių važinėtis .yra lapai pavo
ju ■

ATYDA CHICAGOS IR APIELINKĘS 
MOTERIMS IR MERGINOMS

ką moterų' drabužių 
Į' už žeminsią kainą! 
s.’Taipgi įiuvame an| 
naudoti mušu didelių

•''N’S

662 West Roosevelt Rd 
312 West 63rą Street 

z 2323 Milwaukee Avė. 
8816 S. Commercial Avę.

. CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Monroė 6600.

-Į

mas ir ilgai kalinamas Ukmer
gės Įęąlčjįmę. Dąųg tęko dįrb 
ti įįętųyyb^s' įąbųį rengiant 
spektaklius ir kt. p^aplpg^s.

yytį Didžiulis Pįačįąį
džiąi nupasakojo darbą 
klose vokiečių okupacijai ''siau
tėjant.

Susirinkimas baigtas kuklią 
bendra vakariene.

Kalbėtojų tarpe atsistoja ir 
yięųas iš šių d jenų veikėjų:

— Daugiau dėmesio ir įver
tinimo jaunajai kartai! Sava
noriai tai ne tie revoliucionie-

i : . . . . . .

rįai — reikia užmiršti.
Kalbėtojas jokiu budu ne

sutinka sųj prof. Mažylio pa^ 
reikštomis mintimis, kad tiek

1905 m. ir ankstyvesni suki; 
lėliai yra daugiau nusipelnę, 
negu savanoriai. Senoji kartą 
esanti gyvenimo* “tarmozaą’’ 

■— stabdys:, 50—60 metų tė
vai neatiduoda savo ūkių są 
varankiam valdymui 20 m. sū
nums. šie negalį pamidorų ip 
agurkų auginti ir t. t. Jaunimo 
kaltinti dėl J dabartinio ? įęvę%' 
lumo negalima. Jaunimas dip-

THE DROVERS BANKS
47th Street ir Ashland Avenue

Parankuinai Drovers Banko yra pilnai įrengti, čia ran
dasi penki dępartmentai patarnavimui jūsų reikalams! 
TAUPYMŲ DEPARTMENTAS. ČEKIŲ DEPARTMENTAS 
UŽSIENIŲ SKYRIAUS DEPARTMENTAS. KOMERCINIS 

BANKININKĄVIMAS. APSAUGOS DĖŽUTES.
Jus esate kviečiami pasinaudoti šiais departmentais savo 

bankininkavimo bizniui.

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savinos Bank 

47& Street and Ashland Avenue 
CHICĄGO

Naujos mados šildomi 
pečiai nuo 

*17.50
■ igj,, • į- • ■ **

Afyva kūrenami ir šildo 
pii pečiai nuo 

*34.50

Išpardavimas 
ŠILDOMU IR VIRTUVIŲ PEČIU 

Visų gerųjų Išdirbysčių

NĘW CITY ę© AL. CO,

.KafiRe*. TelfiphOTi.es lAFayette 0567-5678
TsMHE- 2101 West 47th Street

1 RųgsėjOf)7‘ d. C. Kaspar tro
besy buVo; surengta bankietas 
—sdrprise party—pp. J. Mar
tin (Marcinkevičių) 15 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktu
vėms atžymėti 

■>; •/. •• ’ f i- ■nąms pagerbti. 
naA-moderniŠka^ 
čiųs.

Svečių bankiete dalyvavo apie 
150. Pąnkietas prasidėjo nito 
8 Vai. vakaro ir tęsęsi iki 2 va), 
ryto. Svečių buvo ne tik vie
tinių, be- tir- iš hačinę, ir iš 
Milwaukee, Wis..

■ . -t . >'-• i ' ■ Z'

Kaip1 tėmijau, vięi buvo už-

Bg ts>, IP05 J?}. suHi- 
“TO ^si'

mjpDs, BJP
sfc žurnglistui p. ąusgckųi.

Paminėjime dalyvavo apie 
300 ŽKnonių.

Fal?- žIoMcka?.

P. Bugailiškis, P. 
Okuličienė, Kipras 

žodžiu p. F. Bortke- 
L. V. Liaudininkų, L.

J. S-gos, “Lietuvos žinių”, 
“Lietuvos Ūkininko” ir “Jąu- 
nimo” redakc. vardu, be to, 
Kupiškio Laisvamanių Etinės 
Kult, d-jos skyriaus atstovas. 
Visuose sveikinimttose palin
kėta ilgiausių metų seniesiems 
veikėjams, bet likti ir toliau 
pilietinės laisvės, teisingumu ir 
teisėtumo kovotojais. ■

P. R u s e c k a s r’ savo pa
skaitoj “Dabar ir seniau” api
budino 1905 metų ir anksty
vesnį Lietuvos valstietį kovo
toją dėl nepriklausomybes, 
spaudos ir laisvės. Rusų ir vo
kiečių okupacija suvargino 
kraštą, sunaikino visus viešus 
įturtus, kraštui grėsė visiškas

Orchestra—Šokiai—ir. - > Program; 
dykai—šeštadieniais Cho# ShC] 
už 35 centus.. Alus, Gėrimai. ! „ . „ .
navima^. Vienintele tokia lietuviška ištaiga Chicagojfe.

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
JULIUS JANELĮUNAS 

3133 So. Halsted Street Tel. Viętory 9163

žuvimas, bet dėka užgrūdin
tos sveikos dvasįos, pasiryži
mo ir pasiąųkojimo iškovojo
me spaudą ir nepriklausomy
bę. Aušrininkai ir varpininkai 
Dr. V. Kudirka, dr. K. Grinius, 
J. šliupas ir eilė kitų, tai pir
mas branduolys, kurio pavyz
džiu, kad ir sunkiais laikais 
sekė daug kitų kovotojų.

Vilkavišky prą<Jėjųs veikti 
Jaunimo rateliui, kurio įtako
je įsisteigė ir Kupiškyje tokę 
ratelis, bet rusų grety uždary
tas. Darbas buvo varomas 
slapta, o prasiėjus didž. ka
rui viskas žūsta.

Dabar esame tiek politmiai, 
tiek ekonominiai laisvi, bet tai 
neviskas, kad galėtume be dar
bo ir rūpesčių sutikti ir pra
leisti dienas. Musų ląukia dar 
didelis darbas vidaus gyvenimo 
susitvarkyme. Jau įvykdyta že
mes reforma, išvaduota dar
bininkija iš dvarininkų jungo, 
bet neturime Vilniaus, mus ty
ko pagrobti vokiečiai ir pasi
likti vergais. Viduje: slegia 
sunkus ekonominis krizis, o 
greta to bręsta staigus pra
turtėjimai ir t. t.

Mums reikalinga išugdyti 
sugebą nepriklausomybei sau
goti paveldėtojai

Vėliausio padarymo virtu
vių gesiniai pečiai po 

29.50
Naujos mados kombinacijos 

pečiai nuo 

•48,00

jaunų]1 
karta, kuri rūpintųsi laisva vi
daus tvardą ir eitų gražaus 
gyvenimo keliais.
“1905 m. idėja ir veikimas’? 

tema kalbėjo prof. Mažylis.
— Prisižiūrint 18@3 m. pra

laimėtą sukilimą, didįjį koriką 
Muravjovą, tai toje dvasioje 
augo 1905 metų sukilimo da
lyviai.

1905 m. sukilimas rengtas 
be intęligeptijos pagalbos; ku
nigiją prie šio nesidėję, kitų 
inteligentų dar nebuvo, mintis 
daryti sųkįlimą išplaukė iš pa
čios liaudies. 

11 T*# .■ } •dl'

Rusų vergijos nepakęsdanR 
daugelis emigravo į visas 
, pasaulio šalis.

Spauda buvo labai mažai, ži
noma, ir tik vėliau daug gero 
atnešė grįžtanti moksleivija.

Sunkį darbininkijos būkle 
įvairiose Rusijos vietose, kova 
su išnaudotojais ir visokiarįų- 
pas varžymas visiems atvėrė 
akis ieškojtį geresniajp ^yveni- 
miri kelių. Išdygę socializmo 
idėją ir kartu ne tik lietuviai, 
bet ir visa Rusija sukilo prieš 
caro valdžią. Lietuvoje pasiro
do pirmieji atsišaųkimąi:

“Broliai ir seserys nepasiduo
kime maskolįąiųs”.

Nacionalizmo, čia nebuvo pa
rodyta!..

Kada prasidėjo rusų-japopų 
karas, Kupišky išleisti atsišau
kimai po kurių prasidėjo dąų- 
gybė suėmimų. 1905 m. sau
sio m. 9 d. iššaudyta daug be
ginklių darbininkų. Tais pa
čiais metais Kupišky (rinko
je) surengtas viešas mitingas 
viešai pareiškiant. “Šalin carp 
valdžia”. Mitingą laikė K. Bie
linis. Tito laiku uredriykas tyų- 
vo išviliotas “kratos” daryti, 
su miestu nutrauktas telefopo 
susisiekimas. Pamokslas-mitin- 
gas pavyko labai gerai. Po šie 
eilė kitų vyko daugelyje vietų. 
Duota spaudos laisvė, išrinkta 
durna, bet dėl to revoliucionįe- 
riai nenurimsta; kyla obalsįs;
“Lietuvos nepriklausomybėv.
Pirmieji Lietuvos nepriklau

somybės kūrėjai ir yra tie re- 
voliųciępierįąi, kųrįę liaudyje 
Išugdė nepriklausomumo dvą* 
šią, kėlę susipratįmą ir apšvję- 
tą, o jų tiįcsląi atąĮękįtį: išrink
tą 
vąržąĮųą, atstatyta perklau
soma Lietuva su seimu Vi|- 
piuję, iš kufbl pęį pirmo ąę 
antrox šiandien nebeturime.

Dr. A. Didžiulis kovų (įč 
laisvės atsiminimui apibudipp

kėjas p< 
apibudindamas 
rinkimo tikslą 
jis sušauktas. 

Prezidiuman
F. Bortkevičienė, prof. Mažy
lis, P. Ruseckas, dr. A. Didžiu
lis, Vyt. Didžiulis, Glemža, Dū
da ir kt. •

Perskaitomas 1905 m. vei
kėjų mirusių sąrašas: Vireliu- 
nas, prof: Matulionis, P. Petro
nis, J. Deveikis, St. Didžiulis, 
K. Okuličius, Didžiulienė, Sta- 
nionis, Balys, Jonuška, Madei- 
kis, Baltuška, 
Čiurlys, Gasiunas 
Burokas, Puteikis, 
Petrulis, Baltušytė, Lukavičius 
ir kt.

NUGALĖJO ANGLĄ TENISO 
TURNYRE

Kviečiame visas atsilankyti i m 
krautuvę, kur galima gauti pui 
Aprėdome visas, (pdąlesi; mažas, ą 
orderių. Prašome' atsilankyti pas 
bargenu. . < .

[ GRAŽI DOVANĄ ąOŽNĄI PipK^JĄL

LANGĮS SHOPPE
3341 So. Halsted Street, Chicago, III.

bemaž iki 4 vai. po pietų sma- 
ginos valgiu, alučiu ir, žinoma, 
valstybine, ačiuodami rengė
jams ir atsilankiusiems, kurie 
nepasididžiavo.

Smulkmeniškai visų dalykų 
minėjau, atleiskite man.

—Vienas iš Rengėjų.

Prastoji regėjimą, 1
silpnas ir kreivas akis galima 'I—„J.

1 dažnai atitaisyti su naujai išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų akis, pašalins Jakių nuo
vargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti jną|ąs raides, 
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Kiek reikia žmonių

KLAUSIMĄ^
Prašau pąai 

nų įąijkra^&įje 
mąžąm ąk;ąiČįųi žnąonįų gauti 
Čarterį tveriant pdliįiškaiš jr 
ekonomiškais sumetimais klu- 
>ą sociąliškų pažyalgų. Jeigu 
galima, tai kiek tup būti susi
rašę. Prašau duoti atsakymą.
ĄT^ĄpMAą. ' 

fcąųtį čąrtęrį 
zųpjąinąm nę pęįno 
sjąįymąį ręiĮžąląįųp 

žiau kaip trijų ąęjpęnų pąpa- 
jų. Tię ąąp^enys turi būti pi 
liečiai ir šios valstijos gyven 
tojai.

Peoples Krautuvėse
DIDŽIAUSIAS

. ’ / 1 Si/'A’ .*7- ' v ' t

Sliftiotvj akin*v

TelfiphOTi.es
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Roseland
Sekmadienį, rugsėjo 8 dieną* 

buvo visi šios apielinkės lietu
viai prisirengę važiuoti į Rai
bužio farmą, kurioj turėjo 
įvykti laisvamanių piknikas. 
Bet dievaitis perkūnas kažko 
užsirusitinęs buvo ir visą dieną 
verkė lietum. Taip kad tyram 
ore niekas linksmintis nedrįso. 
Visiems teko stubose liūdėti.

Tačiau laisvamaniai yra tik
ri užsispyrėliai. Jeigu jie ne
gali linksmintis po atviru dan
gum, tai susirinks po stogu. Ir 
surengs gražų balių, kuriame 
bus galima linksmintis net iki 
išauštant. O visas pelnas yra 
skiriamas sušelpimui senelio 
kunigo M. X. Mockaus.

Tad visi ir visos laisvama
niai -nepamirškite šio šeštadie
nio (subatos), rugsėjo 14 die
nos. Atsilankykite į Mockaus 
balių. Vieta — darbininkų sve
tainė, 10413 So. Michigan avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Įžan
ga tik 10 centų. Tai bus kaipo 
auka Mockui. Muzika šokiams 
tikrai bus gera. O skanių gėri
mų ir užkandžių tai ant pasi
rinkimo visokių. Taipgi išgir
site gražią laisvamanišką T. 
Kučinsko prakalbą.

Senas Antanas.

P-nas J. Rūta įdėjo 
Berghoff alų

Plačiai žinomas Bridgeporte 
biznierius, p. J. Rūta, įdėjo 
Berghoff alų ir naujai išpuo
šė tavernos langus. Vieta da-i 
bar išrodo tikrai graži. Iš lie
tuviškų „ tavernų Bridgeporte, 
rodos, nėra kitos tavernos, ku
ri užlaiko Berghoff alų. p. Rū
ta pasinaudojo pirma proga lie
tuviams patarnauti su Berg
hoff. — VBA.

Nauji valgyklos sa
vininkai

Valgykla, kurioj visi nau- 
jieniečiai valgo, vakar perėjo 
į naujas rankas. Ją atpirko 
nuo p-lės Beatrisos Mickiavi- 
čiutės ponas Petras ir Bronė 
Vegiai.

Nauja gaspadinė užtikrina, 
kad ji pagamins skaniausią 
lietuviškų ir amerikoniškų val
gių, o taipgi specialių lietuviš
kų skanskonių.

Valgykla randasi prie pat 
Naujienų, 1745 So. Halsted 
Street.

RADIO
BUDRIKO PROGRAMAS 

5 V AL. PO PIETŲ

šeštadienis, rūgs. 14, 1935

GENEVAITĖ SAKALAUSkYTfi

Ryt dieną, t. y. sekmadie
nį, išgirsite gražių dainų, mu
zikos ir pranešimų iš stoties 
WAAF nuo 5 iki 5:30 po pie
tų. O kam lietuviškos dainos, 
ypatingai liaudies dainos — 
nėra malonios? Leidėjai šių 
programų — Jos. F. Budriko 
radio ir rakandų krautuvė ad
resu 3417 So. Halsted St. — 
nesigaili kuodaugiausia tų dai
nų parūpinti radio klausyto
jams. * ' "t» — M.'

ATIDARYMAS 
1935 m. žiemos sezono 

ANDREJEVO 
ŠOKIU MOKYKLA 
Rugsėjo 21 d. 1935 m. 

DIDELIS PERSTATYMAS 
SANDAROS SALĖJE 

814 W. 33rd Street 
ATEIKIT VISI.

DAINOS, MUZIKA IR 
BIZNIS

Rytoj, tai yra nedėldienį, ly
giai litą valandą prieš piet ir 
vėl Progress krautuvė patieks 
gražią radio valandėlę, perduo 
dama žavėjančių dainelių, mu
zikos ir kalbų iš stoties 
W.G.E.S.

Patirta, kad programo išpil
dyme dalyvaus grupė žymių 
dainininkų ir dainininkių, taip
gi muzikų ir kalbėtojų,, kurie

GERKITE IR JUS! JIS YRA TIKRAI GERAS ALUS!

MIKE DZIMIDAS JUMS VISADA 
BISMARCK ALŲ PRISTATYS

Pašaukite jį Telefonu:
Lafayette 0401

4138 ARCHER A VE.

Hollywood

Pat O’BricnFred AllenSylvia Sldney

mor

saA

AHce FayeIsabel JewellEstelle Taylor

Sere

Franchot ToneSally O’Neil Greta GarbuRutb JStting

IŠ PROGRESS KRAUTUVĖS
GALITE PIRKTI NAUJA

AKORDIONĄ
Su dideliu pinigų sučėdymu

GEROS

ADAM BERNADIŠIUS

GESINI Al PEČIAI
Kainos Negirdėtai Mažos 50 Lekcijų Dykai

VĖLIAUSIŲ MODELIŲ, INVAIRIAU

IR AUKŠTYN

Katharine 
Hepburn

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

"ROOSEVELT FUBNITŲRE CO. YRA

bu-bu!” Buvo iš va

Pasiklausykite musų radio programo rytoj 11-tą vai 
prieš piet iš stoties W. G. E. S.

GERAS SVORIS
Mes turime tūkstančius už
ganėdintų kostumerių. Jei 
pirksite anglis nuo musų ir 
jus' busite užganėdintas.

Dabar yra geriausis 
laikas pirkti anglis.

prižadų davė, o ką šiandie tu
rime ?

Sąjūdis žmonių tarpe1 dide
lis. Jie gatavi viską imti ii 
suplėšyti. Buvę draugai dabar 
didžiausi priešai.

Rodosi, turėt būti aišku kiek
vienam, kad be pajamų mies
tas operuoti negali. Didžiuma 
taksų nemoka jau kelintus me
tus. O taksos tai pamatinis 
ir didžiausias miesto ir valsti 
jos pajamų šaltinįs.

P-s Babitce^ lietuvis knygy-

SKOLINAM 
PINIGUS 
ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

su pirkimu pilnos mieros akordionos. Vokietijos darbo# 
Naujausios Mados HOHNER Piano O QR
Akordionai parsiduoda nuo ...............  I

3222-24-26 SO. HALSTED STREET 
Vieno aukšto baltu priekiu namas 
Vedėjas J. KALEDINSKAS 

Tel. VICTORY 4226 
CHICAGO, ILL.

sų, buvo tikras, joge! lietuviai reikalas 
eina su juo. Matydamas su
sirinkimai “klaidingą” ūpą, jis 
bandė padėti teisinti, ir tuojau 
susilaukė 
dintas sukčiumi ir t. p.

Politikoj tai yra paprasta.
Gaila, kad p. Babitce už kitų 
kaltes turi kentėti. Tai jau
nų politikierių neatsargumas.

Dabar visi kalba, kad 1936 
m. pavasarį demokratai bus nu
šluoti

Pastaruoju laiku čia yra di
delis sujudimas. Jis eina taip 
tarp paprastų piliečių, taip tarp 
valdininkų dėlei užtraukimo 
paskolos arti.miliono dolerių.

Miesto darbininkai* Tinko ;.pę- 
ticijas-parašųs, kad butų išmo
kėtos jiems algos. Surinko 
daug parašų, nes visi supranta, 
kad sunkesnės padėties nėra, 
kaip dirbti ir algos negauti.

Namų savininkų kliubas, t. 
y. lietuvių organizacija prie
šaky su p. Pocium, sušaukė ne
paprastą susirinkimą. • Pasikvie
tė politikierius kalbėtojus, ku
rie moka gražiai kalbėti, na ir 
gerai sekėsi, nes visų ūpas yra 
prieš aukštus taksus.

Bet čia siūloma net milionas 
dolerių naujos skolos. Tai žmo
nes ir kalba: ot, tie gerieji 
demokratai, tiek visokių gerų

krautuves, kurios skelbiasi 
I Naujienose.

GERB. Naujienų skait.vto^ 
jos ir skaitytojai prašomi

L. L. Svetajnė bus atremon 
tuota. Ateinančią savaitę pra
sideda darbas platinimui ma
žosios svetainės. Organizacijų 
atstovai tą darbą atydžiai seka,

Jų, t. y. atstovų, susirinki-, 
mas įvyksta rytoj, sekmadie
nį, 10 valandą ryto. Bukite 
visi. Reikia ruoštis prie pa
rengimų sezono atidarymo, su
kelti kapitalą apmokėjimui iš
laidų, kurių susidarys apie 200 
suma svetainę remontuojant. 
Bet užtai turėsime paranka
mą saviems susiripkimams.

O kas jų vietą užims? 
Republikonai? Well, republiko- 
nai čia viešpatavo eilę metų. 
Ir jie šunybių pridarė, todėl 
buvo 
tas?

no atstovas, praėUsiuose rinki- ' parūpinusi. Bemkite’ savo 
mu^se surinkęs daugiausia bal draugiją, tai yra jūsų pačių 
sų, buvo tikras, joge! lietuviai reikalas.—N. Rašė jas.

Draugystė Lietuvos Kareivių 
turės paprastą susirinkimą 
sekmadienį 1 valandą popiet | 
Liuosybės svetainėj. Nariai bu-j 
kitę laiku ir tėmykite savo 
duoklių mokėjimą, kad neliktu- 
met suspenduoti.

šiame susirinkime išgirsite 
raportą apie metinį Draugijos 
parengimą, kurs įvyks lapkri
čio 9 d. Liuosybės svetainėj. 
Ko&isija jau ir tikietus' turi

išspirti laukan. Kas ki 
Kitų nematyti.

Imame senas akordionas į mainus ant naujų.
Pirkite Akordioną iš Progress Krautuvės—bukite 

pilnai patenkinti.

Parduodam ant lengvų išmokėjimų 
IŠMOKINAME DYKAI GROTI.

PROGRESS KRAUTUVĖ APLAIKĖ
Dydį rudeninį užsakymą visokių puikiausių akordioną 

Italijos, Vokietijos ir Amerikos išdirbysčių. 
Labai didelis pasirinkimas su 12, 24, 48, 80, 120 balsų

ROOSEVELT FURJIITURE CO., INC
M. P. JOVARAŪSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760

visi bendrai sudarys šį pro
gramą vieną iš gražiausių. 
Prie to, Progress krautuvė 
primins keletą svarbių žinių 
iš šios krautuvės biznio eigos, 
apie rudeninius prisirengimus, 
kame kiekvienam yra labai ge
ra proga pasipirkti visokių na
mams reikalingų daiktų suma- 
žintom kainom.

— Rep. B. B.

DAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

Statymui arba taisymui namų ir atmokėjimo 
gičiu, lengvais mėnesiniais atmokėjimais.

PINIGŲ TAUPYMO SKYRIUS IŠMOKĖJO 
4% Už PRAĖJUSIUS 6 MĖNESIUS

Pradėkit taupyt šiandien, padėkit savo pinigus 
Federalę Bendrovę, kur Amerikos Valdžia taipgi laiko 
vo pinigus. Pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per FederaĮ 
Savings and Loan Insurance Corporation, Wash- 
ington, D. C.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų 
domis ir subatomis nuo 9 ryto ki 8 vai. vak.

2202 West Cęrmak Road
Phone CanM8887 

BEN J. K AZ ANAU S KaIjK Raštininkas

GRANT WORKS COAL YARD
16th St. and 49th Court, Tel. Cicero 311

“W.

Julie Haydon

į- k d

JŪSŲ BALDŲ PIRKIMO VIETA”

ŽIEMINIAI PEČIAI
Jais galite apšildyti net $4 Q Efl
5 kambarius ................. . ■

KOMBINACINIAI (Combination). PE
ČIAI. Galite virti ir kepti anglims, mal
komis arba gesu. $125.00
pečiai parsiduoda už ........ W

TAIPGI DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RAKANDŲ

KARPETOS (Kaurai) 9x12 pė
du didumo $14.50 ir $17.50

LINOLEUMAI VIRTUVĖMS 
9x12 didumo po $3.95
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Dailės Institute

Bankietas!

SEKMADIENY

SPALIO Naujos Rankos

(OCTOBER)

Du kartu mėgino nusi

SOKOL HALL

UPSKY’S

vieta dėl užėjirpo, 
žmonės ir mandagus

-.-■-•-i * •».« ~ <

Grane Coal Co
5332 S. Long Avė.

TpL Repųbljc 8402

klauskite Biznio Patarėjo, Čia 
fa bus galima gauti.

• r. **• ’

torius S. P. M 
nas Yards 1138

VALGYKLA 
Eagle Restaurant 

1745 S, Halsted St.

Pato, 
draugi; 
patarnavimas. čia turi pro
gą ką ąors laimėti, duodami 
tikietai, kuris turi lucky gali

MUZIKA, ŠOKIAI IR 
malonus svečių priėmimas

rugsėjo 12 dį^ną, ė vaiąndą 
,„Z;. 1935 m., sulaukės 51 mė? 
tu ąmžįąris, ginies Telšių ąp,, 
Kalyąpjbs patąp., 
sųaqs'.

Amerikoj išgyvepo’ 29 metus.

•y, seserį Marcele Brų-

Toliau, Dailės Institutas duos 
dvyliką . paskaitų vaikams apie 
meną, šios paskaitos bus duo
damos kiekvieną šęštadienį, pra
dedant spalių mėųesio 5 d. ir 
baigiant gruodžio 21 d. Visi vai
kai, nežiūrint ar jų tėvai yra 
Instituto nariai ar nėra, kvie
čiami lankyti paskaitas. Mokė
ti už jas nereikės.

CHICAGOS 
ŽINIOS

WiĮ|įąm Jj. O’Cpnnell, aštuo? 
nių Bąįn’o bankų resyveris, 
praneša; kąd paskolą iš Finance 
Reconstruction Corparation ti? 
kiipąsi gauti ant Bąino bankų

master in chancery.
yienąjn turėti

kuomet tiek daug
Reguliares republikonų par

tijos 22 wardo orgąniząpįjop 
susirinkime tapo priimta rezo
liucija, kuri indorsųoja Frąnk 
Knox’o kandidatūrą į preziden
tus 1936 m. rinkimams. Kno? 
yra dienraščio “The Chicago 
Daily News” leidėjas.

Greitai gaus 1934 metų 
taksų bilas

Chicagos republikonai 
indorsųoja Frankų 

Knox’ų

Galvijų vagiliams ne 
pavyko

Vakarienei keptos antys ir kiti 
gardumynai

Politikieris apleido vie
nų džiabų, pasiliko kitų

Cook kąųjįtės iždipįnkaš Jp- 
seph L. Gįll.r Šiomis dienomis 
išsiuntinės 1934 metų asmeni
nės savasties taksų bilas. Pir
mieji §įąs bilas gaus southsidės 
gyventojai.

siantį sumą $443,000. Tąįgį 
spalių įr lapkričio mėnesius de- 
pęzįjtoriaį atgausią <Įąlį savo pi
nigų. Jiems busią išmokėta nuo 
3 iki 10 nuošimčių jų depozi-

duoda nauda cįifeĮtp,

įvedė Gustafsoną atgal į kam
barį. Porą valandų vėliau Gus- 
tąfsono kambary pasigirdo vąi- 
tojįųiąs. Į0ėg£ į kambarį buto 
šeimininkai rado Gustafsoną 
perplautomis britva rankų gys
lomis ir gerkle. Gustafson nu
gabentas į ligoninę. Vargiai

męs.
Ąijtkaųę

Traukinys užmušė 
žmogų

Policiją areštavo Lewįs An- 
nąst’ą, savininką Bętter Bur- 
ner kompanijos/ 7331 West 
Wasl)ington si. kaltinimas An- 
nąst’ui yra tas? kad jis pri
iminėjęs vogtus daiktus.

Publika bufe leidžiama į kon
cernus duodamus Fullerton sąd 
lej, Ęlailės Institute. Praėjusį 
pavasarį tie koncertai buyo 
duodami tik Dailės Instituto 
nariams. Ateity bus priimamą 
į juos ir pašalinė publika, už
simokėjusi 25 centus vietai.

Pirmas šių koncertų įvyks ■ 
rugsėjo 20 d. 2:20 vai. popiet 
Cosmopolitan School of Music 
and Dramatic Art patalpose. ,O 
pradedant trečiadieniu, spalių 
mėp. 2 d., koncertai jau bus 
duodami Fullerton salėj.

Kelionės arba ekskursijos po 
Dailės Instituto galerijas vai
kam^, kuriems vadovaus p-|ę 
Helen Mackenzie. Kelionės bus 
tik tiems vąikams, kurių tėvą) 
yra Dailės Instituto nariai. Jus 
bus daromos pradedant šeštą- 
dieniu ,rugsėjo 21 d. ir baigiau! 
gruodžio 7. d. Viso tokių kelio
nių bus dvylika. Valandos— 
nuo 12:30 iki j. po piet. •

Fred V. Maguire, gari žymus 
Chicagos politikieris, turėjo du 
džiabus. Vienas tų džiabų bu
vo rinkimų. į komisionieriaus, o 
antrasis

Bet, žinote, 
du džiabų 
kitų politikierių vis dar ne
gauna nė vieno, atrodo lyg ne 
džeptelmoniška. Taigi tūlą lai
ką atgąj pradėtą vajus prieš 
p. Mągųįrę, kąd įš vienos tų 
dyiejų yiietų. jis pąsįtrauktų.

P-as Maguire tūlą laiką 
spardėsi, kitaip sakant prieši
ninkams nepasidavė, Bet penk
tadienį teisėjas Jarecki prane
šė, kad Maguire rezignąvo iš 
rinkimų komisionięriąus vietos 
ir pasiliko master in chancery.

Chicagos Dailės Instituto 
naujas sezopas prasideda rug
sėjo 23 d. Registracija norin
tiems ir norinčiorps lankyti In
stitutą pamokas bus nuo 18 iki 
21 d. rugsėjo mėnesio.

Goodman teatro mokykla 
dramatinei dailei atsidarys taip
jau rugsėjo 23 d. .

Dvi mylios į rytus nuo Lock- 
porto randąsi George Piercp 
farma. Pppįa Pįęrcę pasižiu
rėjo per |apgą įr pamatė, kad 
nepažįstami vyrai varosi ią 
tvarto keturias karves lįpkiji 
troko, kuris buvo netoliese.

George Pierce ir jo brplis 
Erwin, pasigriebę šautuvus, 
išbėgo iš stubos ir ėmė šaudy
ti į vagilius, šie atsakė taipgi 
šaudymu. Tačiau jie paliko 
karves, nubėgo pas savo troką 
ir įsėdę į jį nuvažiavo.

PIRKITE 
TI KIETUS
IŠ ANKSTO I

“NAUJIENŲ”
DIDI BANKIETA

—kuris įvyks— 
SEKMADIENY, 

SPALIO-OCT. 13 
SOKOL HALL 

2345 S. Ked^ie Avė.

arba pusę keiso alaus, tas da
linimas dovąųų įvyksta kas 
dvi savaites. Pėtnyčioms žu
vis už dyką. Praeivis.

lEDERALdAVU
ANO iLOA'N »AISOC1A1 

OF CHICAjGO ""

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MĄCKIĘWIGH, Prezidentas

THE DAILY
BUSINESS DIRĘCTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
AUTABETO mPSOĮE

Sis skyrius yru vedamas tiesiu pagdbUi mus* skaitytojams Bfl- 
sirasą; kuj- galimą nusipirkti |vairi* peprast* Įr nep^iipt* 
daikty, intaišu ir reikmenų. Jeigu ii telpanči, ėa M"

OAK-LEAF TAVERN PARĖ 
įvyksta Rugsejo-Sept 14 d., 1935 
BAIGIA IŠKILMINGAS DVIEJŲ METŲ SUKAKTUVES

Js dsfldąjpą CMckeą Dūme r veltui. Gerą muziką, prie kurios ga 
0tę ąnksmgi ląįką pridėti.

įr pažystamus atsilankyti. Savininkai:
Agųęų įŠiatųuskas ir S. Svilainis

< 342$ So. Halsted Street

P. CONRAD | 
STŲDIO 

42pW,6frdSt. 
Bnąlev«fdąS83-584« 

)ar gražiau, moderniš- 
kiau Dengta. I

Traukinys užmušė David 
CoĮlęr’į 28 metų, 3808 Šo. 61 
st., Cicero; ėjusį. Bąįtiiporę— 
Ohio geįžkelio bėgiais. Nelai
mė Peųktądienį
prie 130 gatvės, BJųe Įsląnd.

’ . ...... - -
Areštuotas biznierius

DABAR ATPIRKO

PETRAS VEGIS
SU SAVO ŽMONA

Ateikit čia valgyti skaniausiu 
amerikoniškų ir ' lietuviškų valgių. 

Jums tikrai patiks.

U iš ten ’bus nu- 
Kąjziniįero ka- 

Antano Urbono 
draugai ir pažystami 

sikti

debito 
riam žinia

ANTANAS URBONAS
Persiskyrę sų šiųp pasauliu 

• 5 Valandą 
Vak. 1935 m., sulaukės 51 m’e? 
tų ąipžĮąps. gimęs Telšių ąp., 
Kąlyarijdš ŠanfąRų
š.ędps.

Amęrikpj išgyyepo’ 29 metąs.
Paliko motėri Anastazija pq 

tėvais čiUnškaitę, Jdąktėji Mrs. 
Ųane 
šiene. .. ,

1 KUnas pašarvotas randasi 
Ežerskio koplyčioj 10734 So. 
Michigąn Avę.

Laidotuvės iyyks panędėly 
rugsėjo 16 diena, 8:^0 vai. rV- 
to iš koplyčios i Visų Šventų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionior sielį 
lydėtas 
pines.

Visi 
giminės. . .
esat nuoširdžiai kviečiami da 
lyvautį \ t . v.T
jam paskutini patarnavimą ir 
ątsistfeikinipią. '

Patarnauja laidotuvių direk
torius L. A. Ežerskis, Tęl. 
Rullman 5703. 1 ' "

W. J. Freckeltop
Coal Cų.

Antracite COAL Bitupiinops 
Pbcharitas ir kitų tuŠnj 
Railway Yard and Office

įsteigtą 1^8U 
Musų ręputacija yra U 
ilgus metus ' pardavinėjime aukšto! 
rūšies anglis — ir geru patarna
vimu.

r VELDINAM? *

VELDING SJSRVięE
8240 South Archer Avepue, y 2 

blokai i vakarus' nuo Ashland Avė. TeL Virgin!* 1980. ^

ARšILDYTI
KAMBARIAI 

(LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS) 
šiltas vanduo visada — maudy

klė ir lašų pirtis dykai.
Valgis prie vietos kasdieną: 

'• Kainos: riuo $1.50 iki $4.00 
« i savaite. ‘ 

South Central Hotel 
(JULIUS BASKIS. Say.) 

12,45 S. Michigąn Avė.
Viętory 4686.

u Wįiiiiiii.iii m 1 —i ■■ 11. m- mum iįnn. 1 ui. m j .

Lucky Tarėm 
3139 So'. Halsted St.

- Iš vakaro ^l&ikęs keletą ta
vernų, Čarl mistafson, 50 me
tų bedarbis, sugrįžo ‘ namp ad
resų 925 Newport avė. Sugrįžęs 
anksti penktadienio rytą jis iš
šoko įš ąųtrp n^o aųkęto, mė- 
giųdamąs nusižudyti. Namo są- 
viųinkąs sųrąclo jį šalygatvy 
dagi nęsusižeidųsį. Savininkas

PHILCO
Klausykitės iš yjso pasaulio su ^iuo napjų 
Philco 630X —- tikras I heli hed Sounding 
Bpard modelis. Svarbus balansuotas įtaisy
mas duoda topą, jėgą ir iš užsienio girdisi 
G^ažfame Rankomis Sftf) flfi 
Dirbtame Kabinete .........

ĮRENGTAS SU TRUMPOMIS BANGOMIS

MUSIC and 01081 
RADIO V l UIlK.

4916 West 14th St. Tel. Cicero 1329
ATDARA VAKARAIS CICERO, ILL.

AUTOMOBILIŲ Tais. 
! AbTOMOBlLES KEP.

Automobilių ipalevojimas, rądiąto 
rių valymas, 100% garantuota.

R & R ĘADIATOR AND 
RODY CO.

H. C. Reichėrt. Jr. J. F. 
Reuther, Jr.

■v įsteigta 1920 
3572-74 Archer Ąvenue 

_______Phone Ląfayette 7688

ANGLYS
CQĄL

»1«,oo 
M5.00 
*15,00 

*1.00
a - • "Z

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

Pąlagąe Jįgoni- 
06fę ----- -----

Akušeriją Da
iriuose

Medikais egzami-

... v-'. 'U t Vt

DUODAM PASKOLAS 
ANT M0RGIOT .

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Bendą

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Governifaent įstaigoj, F. S. and 
L- Ins. Gorp. apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,0PQ.QQ.

♦

Mokam dįvidepifa 
fss&RSKfCTML Kas 6 ipeneąiaL Pra

eityje išmokejpm 4% 
p moka

JOHN P. EWALI)
LOANS andįINSURANCE'

Jeigu reikalauji-, pinigu ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraudos nuo. ugnies, vėjo, ėtę*, atsišauk:

S46 West 33rd Street
■ TĖDBFONAS YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VĖS
KASTINĖJE K i .

^ALTEĘ MITKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 12 dieną. 6:10 valandą 
vakąre 193f> iri., sulaukęs 46 
metų amžiaus, ■ ghrięs Telšių 
apskr., Smilgių parap.. Kpn- 
taučių kaimaą ’

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko ' dideliame . nuliudime 

2 dukteris Maftha Ryan' ‘ 'D 
žęptą Wįljįąrp, Frąnses Mitkus, 
2 broliu Stąnisloyas ir Juliuj, 
pudeli, ir dąug kitų gpninni 
ir į seserį Toronto Cąpąd^-

Kuriąs pašarvotus randasi 
Mažeikos koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avę. ' į ’

Laidotuves ivyks panedėly, 
rugsėjo 1,6 ,dįeną,' 8 vai. ryto 
iš kopbčio.S i Šv. Jurgio pąrą- 
pįjos bą^pyčią, kurioje, atsibus 
gecįųlipgęs pamaldos už vfclię- 
įjio sįeją. o iŠ ten bris nulydė
tas j Šy. Kajdimęro 1

Vįsį ą. ą. Walter 
gimines, draugai ir 1 
esat nųpširdžiąj kviec.,,,,, 
lyyąųti įąidętuyėse ir suteikti 
jąją pąs^ųtįpi patarnavimą įr 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Duktrys, Broliai,

Telefo-

Vb n <r..... ufrifa... .  'h i" ■ i • ' ...... . .....................

»■ L I* L /‘.j I. .*■
. į.‘ * « X
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Šestacjienis, rūgs. 14,

CLASSIFIEDADS
PARSIDUODA tavern. pigiai, ren- 

da $40 i mėnesi, kampinis namas. 
5558 So. State St.

CEASSIFIED ADS
.             H     IR——

NAUJIENOS, Chicago, III
- - - - - - -------

Tarp Chicagos
Lietuvių

Šiandie laidojamas 
Benediktas Bal-

ciunas
Northsidietis, senelis Bene

diktas Balčiūnas, šiandie bus 
palaidotas Lietuvių Tautiško
se kapinėse. Velionio kūnas 
pašarvotas randasi City Mor- 
gue, prie Wood ir Polk gatvių. 
Antrą valandą po pietų velionio 
kūnas bus išgabentas ) kapines. 
Senelio velionio Balčiūno drau
gia ir pažystami prašomi daly
vauti laidotuvėse ir atiduoti 
jam paskutinį atsisveikinimą.

—Draugus.

Mirė Walter Mitkus
BRIDGEPORT. — Rugsėjo 

1.2 d. mirė Walteris Mitkus po 
sunkios operacijos padarytos 
viduriams. Velionis buvo se
nas Bridgeporto gyventojas ir 
tavernos biznierius savininkas. 
Jis per ilgus metus užlaikė ta
verną ir valgyklą adresu 3641 
So. Morgan St.

Buvo linksmaus 
draugiškas žmogus 
Chicagos Lietuvių
Walterio Mitkaus žmona mirė 
keli metai atgal Anglijoj, nu
važiavusi pas tėvus svečiuos- 
na. Jos kūnas buvo parvežtas 
į Ameriką ir palaidotas Chica
go j-

Walterio Mitkaus laidotuvės 
įvyks pirmadienį, rugsėjo 16 
d Laidotuvėse patarnauja S. 
P. Mažeika.

— Senas Petras.

budo ir 
ir narvs 

Draugijos.

Kunigui Linkui dina 
mito bomba

Prie 35 gatvės ir Union avė., 
adresu 3501 So. Union avė., 
yra nepriklausoma šventos Ma
rijos katalikų bažnyčia, ku
rioje kunigauja Stasys Linkus. 
Anksti penktadienio rytą, rūgs. 
13 d., prie jo rezidencijos gon- 
kų eksplodavo maža dinamito 
bomba.

Eksplozija išplėšė gonkose 
astuonių colių skylę ir subarš
kino keleto apielinkės namų 
langus.

Kunigas Linkus sako, kad jis 
nežinąs jokio pamato šiai ata
kai. Kad jokių grūmojimų jisai 
nėra gavęs.

Policija daro nagrinėjimą.

Tarp kitko detektyvai sužinojo, 
kad netoli kunigo Linkaus re
zidencijos, būtent adresu 3515 
Union avė., gyvena tūlas Ted 
McDermott, buvęs Trucking 
<& Transportation Exchange vir
šininką, tai abejoja' bene buvo 
ši bomba taikyta McDermottui. 
Bet tai yra tik spėliojimas.

Teisybės Mylėtojų 
Dr-stės žinios

Lietuvių

skaitlin- 
raportų,

tik $59.63.

laiku

Nedėlioj, rugsėjo 8-tą, įvyko 
Teisybės ’ Mylėtojų Dr-tės mė
nesinis susirinkimas 
Auditorijoj.

Susirinkimas buvo 
gas. Išklausyta daug
iš kurių svarbiausia* buvo apie 
įvykusį pikniką Spaičio darže 
rugpjūčio 18 d. Nors piknikas 
buvo gana didelis, bet pelno 
liko nedaug

Tapo nutarta priimti vieną 
iš veikliausių moterų draugys
čių Bridgeporte — Lietuvos 
Dukterų. Reiškia, sekančiame 
susirinkime Teisybės Mylėtojų 
Dr-stė padidės iki, 700 narių. 
Suprantama, ir Dr-stės turtas 
pasieks iki $20,000 suviršum. 
Bravo, teisybiečiai!

Kadangi pastaruoju
prisideda daug draugysčių, tai 
yra manoma surengti trumpoj 
ateity kokį nors šurum-burum, 
priimtuvių vakarą. Well, mes 
tą padarysime, nes turime daug 
gabių veikėjų.

Taip sau, pas teisybiečius 
viskas tvarkoj. Draugystė au
ga turtu ir nariais. Ligonių ne- 
perdaugiausia, o mirusių šie
met yra dar tik 3 nariai.

St. Narkis, koresp.

Kur busite sekma
dienį, rugsėjo 15 d.?

va- 
kur 
Chi- 
Vy- 
visi

Sulaukę šventadienio, vasa
ros laiku visi galvojame, kur 
reikės išvažiuoti — ar j pikni
kus’, ar į girias, ar kur kitur. 
Tai ve sekmadienį, rugsėjo 15 
dieną, geriausia visiems 
žiuoti į Jefferson girias, 
bus linksmas išvažiavimas 
cagos Lietuvių Pirmyn ir 
rų chorų, čia susirinkę
linksmai galėsime praleisti lai
ką. Sykiu paremsime senus ir 
jaunus musų pažangios visuo
menės dailės mėgėjus. Nes Pir
myn choras jau per dvidešimt 
šešis metus dalyvauja auklėji
me pažangios visuomenės. Pir
myn choras dabar jau susideda 
iš čia augusių jaunuolių. Taigi 
vo, seni ir jauni dailės skleidė
jai ir užprašo visus atsilankyti 
į Jefferson girias nedėlioj, rug
sėjo 15 dieną. Tikiuosi, kad vi
si pasimatysime. —Senis.

ITALIJOS KAREIVIAI MARŠUOJA
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Maršuojančių kareivių dabar vis daugiau ir daugiau girdėt 
visoj Italijoj. Kareiviai maršuoja išsirengę kaip į karą, šis pa-i 
veikslas nesenai tapo nutrauktas mažame Italijos miestely prie 
Alpų kalnų, ties Brennerio pražanga.

G. M. Discount Corporation
IR VĖL SIŪLO DIDŽIAUSIUS BARGENUŠ NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE.
Musų automobilių kainos dar niekuomet nebuvo taip žemos,, kaip dabar.
Mes garantuojame, kad tokių žemų kainų niekur kitur nerasite.
Kiekvienas karas yra peržiūrėtas musų ekspertų inžinierių ir suteiks 
jums daug metų užganėdinimą ir patarnavimą.
Mes priimsime jūsų seną
DODGE—Vėliausia 1985 

sedan. Ne daugiau 
senumJ, 90 ulienų 
išdirbėjų ir musų.

' 1933 ir 1932
DeLuxe sedan .......

karą į mainus, o kitus lengvais išmokėjimais
DeLuxe

30 dienų
garantija

Taipgi
$285

NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesių išmokėjimui. Įst. 15 metų. 
Jverhauling, body taisymas, male- 
?ojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy
kai. . •
• 2511 Mihvaukee Avė. Bei. 4845

Situation Wanted
Darbo Ieško

“f DeLuxe 
Negalima atskirti nuo 

Taipgi »195
REO—Naujausias 1935

sedan. ? 
naujo 
1932 sedan kaip naujas

NASH—Vėliausis 1935 DeLuxe 6 
sedan. Gražiausis mažas karas 
Chicagoj. Taipgi 1938 ir 
1932 sedanai $275

PONTIAC—-1935, 4 durų DeLuxe 
sedan, kaip naujas. Taipgi 
1932 sedan, $275

CHRYSLER—Vėliausis 1933 De- 
Luxe sadan, beveik nevartotas. 
Pamatykit, kad įvertinus. Taip
gi 2 1932 
sedanai ..............

HUPMOBILE—DeLuxe 1932 sedan 
perfect, neatskirsit 
nuo naujo . .....

BUICK—Vėliausia 1933 sedan, ne
galima atskirti puo- naujo, 

r Taipgi 2 1932 ir 2 
' ,1931 sedanai ..po

FORD—Vėliau^ §1934 sedan. Nau
jas ./.Taipgi * 1933; ir 1932 se- 
dunai „ Codęe,

----- Į ■ A

CHEVROLET - Naujausias 1933 
DeLuxe sedan.. 
Turi trunk, knee action 
ratus. Taipgi 1933 Cfl 
sedan................   w

OLDSMOBILE—1932 sedan, duos 
daug mettį užganėdinįmo. Mo
toras ir tajefai kajp nauji. 
Taipgi 1931 spdan $225 
tžlk ............. . .

’ Nevartotas 
air

, ■■■■-    ................... .— >■ ---------------:—7-....................................................

GRAHAM—1932 sedan, taip kaip
iš dirbtuvės, $245

FRANKLIN—;1933 DeLuxe sedąn. 
kaip naujas, $3 P Į?

• tik ............. ...............
PACKARD—1931 . DeLuxe sedan, 

puikus karas, nevar- 
totas ,tik ..........

ę. sedąn,
$325

MES TURIME 1928, 1929 ir 1930 FORD, BUICK, NASH, STUDEBA- 
KER, MARMON, OLDSMOBILE, REO, AUBURN, kurie buvo įmainyti 
į musų naujai įgytus automobilius. Visi yra geri. Jų kainos yra 
$10.00 iki $65.00 NE DAUGIAU!
PASINAUDOKIT ŠIA PUIKIA PROGA DABAR. PIRKIT SĄU 
KARĄ DABAR!
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedeliomis iki 9 vai. vakare.

G. M. DISCOUNT CORPORATION
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road)

ATSIMINKITE MUSŲ NUMERI!
z

Business Service
Biznio Patarnavimus

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien. nuo 8 vai. ryto 
iki “ .............
10

8 vai. vak. šventadieniais nuo 
ryto iki piet.
LANDLORDS BUREAU ''F 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame įau šiuo adresu 

50 m^t.
virš

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movir.g

3406 S. Halsted Street
Pbone Yards 3408

Educational
Mokyklos

DYKAI pilietybės klesos anglų 
kalboje, patalpose Y. W. C. A. 
59 East Monroe St. Pilnas pri- 
rengimas prie pilietybės. Klesos 
prasidės Rugsėjo-September 26, nuo 
5 iki 7 vai. vakate.

Isirašykit dabar.
■■ .i,............... i i i 11 i ■

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Pp. Lingiai dresių 
bizny Bridgeporte
Pp. Lingiai yra plačiai žino

mi Chicagos lietuviams. Apie 
septynius metus atgal Brighton 
Parke, adresu 4157 Archer 
avė., jie užlaikė ;naodernišką 
drabužių krutuvę. Visi jų kos- 
tumeriai buvo užganėdinti ge
romis dresėmis ir mandagiu 
patarnavimu. s

Dabartiniu laiku pp. Lingiai 
atidarė naują moterų ir mer
ginų dresių krautuvę adresu 
3341 So. Halsted st. šioje krau
tuvėje yra didelis pasirinkimas 
geros rūšies dresių moterims ir 
panelėms. Už prieinamas kai
nas pp. Lingių krautuvė aprė
do senas ir storas, jaunas ir 
plonas.

“Naujienose” telpa pp. Lin
gių krautuvės garsinimas. At
kreipkite dėmesį į jį.

—Senas Petras.

—t ----------------- —----------------- -

su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa diena, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

('‘Naujienų” name — 2-ros lubos)
1 ■■ ■■ i-r/r . 1

Lietuvių Piliečių Brolybes Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks rugsėjo 
15 dieną, 1935 m.,.,1 vaį. po pietų 
Jono Garbuzo sveti. 374SĮ, S. Halsted 
Street. W. Didelis, prot. rašt.

Amerikos Lietyyfa Riiliečių Kliu- 
bas 12 wardo laikys sayo mėnesini 
susirinkimą sekmadieny 15 rugsėjo. 
1 vai, po piet K,,LGrambnto svet.. 
4535 S. Rock^ell;St. Visų narių 
privalumas skaitlingai susirinkti ir 
atsivesti naujų n^rįų dėl įrašymo.

Paul J. ^Petraitis, . rašt.

Dr-jOs “Lietuvos, Ūkininko” svar
bus susirinkimas > nedėlioję rugsėjo 
15 d., buvusioj>Barausko . svetainėj, 
2244 W. 23rd P!., (paprastoj vietoj), 
1 yahj po pietų, įvyks svarbus Drujos 
“Lietuvos Ūkininko” mėnesinis susi-, 
rinkimas. Visi nariai ir narės ma
lonėkite atsilakyti susirinkime, nes 
bus svarstoma svarbus reikalai.

Ieva. Lukošiūtė, fin. rašt.

I

PRANEŠIMAI
TAUTIŠKOS PARAPIJOS 

BALIUS

Tautiškos parapijos balius 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 15 die
ną, 1935, Parapijos svetainėj, 
3501 S. Union Avė. Pradžia 7 
vai. vakare.

Kviečia
Kun. S. Linkus ir Komitetas.

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius. „

ęhicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
•javaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Isifašyt Draugijon galima per mu-

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fiįcčerius 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.

PARSIDUODA visi restauranto ra
kandai pigiai už pasiūlytą kainą. 
Klauskite Sofips, Tel. Yards 2972. 
5119’ S. WėntWorth Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

Per 35 metus pardavinėju accordio- 
nus, klernetas, kornetus, trumpets, 
trombonus, saksofonus, barabamją ir 
jų dalis. Muzikos instrumentus tai
sau pigiai. . j

GOLDSTĘIN, t 
914 Maxwell St.

PARDAVIMUI piano accordion, 
kaip naujas. Parduosiu pigiai. J. 
Marusic, 3347 S. Union Avė.

DON’T
NEGLECT
A COLD

Aaltis krūtinėj gali pasidaryti 
"rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumu. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA PATYRUSIU PARDAVI
NĖTOJŲ, gali pasidaryti nuolatinių 
pažinčių ir pradžioj gali uždirbti 
nuo $60.00 iki $75.00 j savaite — 
komiso pagrindais — pardavinėti, 
APKALTI SIENAS IR STOGUS 
DENGTI ir kitas kontraktoriškas 
darbas perdirbimui narnų. Karas 
geras padėjėjas darbe. Rimtai gal
vojanti vyrai nepraleiskite šios pro
gos. Tuojau atvažiuokit pasikal
bėti.

Salesmanager:
ELABORATED ROOFING CO. 

4417-19 Wentworth Avė.

T

RECOMM ENDED 
fOR 40 YtARS

BREDDENED <
EYES

REIKALINGAS virėjas į valgyk
la. Kreipkitės 2404 W. 16 gatvė. 
A. A. Vasiliauskas.

REIKALINGAS patyręs kriaučius, 
kuris galėtų bizni prižiūrėti ir pra
gyvenimas ant vietos.

6516 So. Morgan St. •

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKĮ NORS DAR
BĄ, NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TŲ Už SYKĮ. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI ŠĮ SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS, KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

KONTRAKTORIUS, patyręs per 
20 metų stato visokios rūšies namus 
ir pataiso už prieinama kainą. Dar
bas garantuotas, Joe Leleika, 4135 
So. Campbell Avė.

For Rent
KRAUTUVĖ ir 4 kambariai ren- 

don. Tinka bile kokiam bizniui. 
Parduosiu arba mainysiu namą, šau
kitCicero 247, Vesely._____ i_____

ANT RENDOS 3 dideli šviesus 
kambariai. šiltu vandeniu šildomi. 
Su fomišiais arba be.

6542 S. Talman Avė.
4 KAMBARIŲ flatas rendon su 

maudyne. Renda tiktai $12.00. Rak
tas ant vietos.

4725 So. Halsted St.
STORAS RENDON kampinis, tin

ka bile kuriam bizniui. Gera vieta, 
renda pigi. Raktas ant vietos.

4725 S. Halsted St.

RENDON 6 ruimų flatas, naujai de
koruotas, vanos už $15, 2354 South 
Oakley Avė. ir kitas flatas 4 rūmų 
2956 So. Emerald Avė. Stavininkas 
Stave Miežis, Tel. Canal 0936.

GROSERNĖ ir bučernė rendon su 
fixčeriais — Prašom atsišaukti.

4510 S. Paulina St.

TAVERN rendon su gerais fik- 
čeriais, gerai įsteigtas biznis. Savi
ninkas 4300 S. Ashland Avė. 2 lu
bos iš užpakalio.

RENDON 5 kambariai vedusiai 
porai be vaikų, prie 1 ypatos, na
mų savininko, Birghton Parke, 
$10.00 į mėnesi, 2856 W. 39th St.

2 KAMBARIAI ant rendos vyrams 
arba ženotai pqrai. Apšildomi. Su 
arba be valgio. 4422 S. Artesian Avė.

IŠSIRENDUOJA flatas 6 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, renda 
$30.00, 6942 S. Campbell Avė.

Furnisbed Rooms
RENDON 2, 3 ar 4 kambariai 

fornišiuoti prie vienos moters, ap
šildomi ir gąracĮžius. ženotiems ar 
pavieniams. 4913 S. Keeler Avė,

KAMBARYS ant rendos, apšildo
mas, patogus pavieniui arba ženo
tai porai. Su valgiu arba be.

7034 S. Rockwell S t.
r k , ,

KAMBARYS švarus, šviesus, kar
štu vandeniu šildomas ir visi pato
gumai, prie vienos moters. Vedu
siai porai, nebrangiai.

7115 S. Honore St.

RENDON didelis apšildomas kam
barys prie mažos šeimynos, su vi
sais patogumais. Bridgeporte, 3324 
So. Emerald Avė., 1-mos lubos.

KAMBARIAI ant rendos dėl vy
ro, su ar be valgio, 2 lubos 6631 S. 
Rockvvell St. Marųuette Parke.

RENDON šviesus, patogus kamba
rys vaikinui — su ar be valgio. 
4203 So. Rockwell; St., 1 lubos.

ANT RENDOS švarus. Šviesus 
kambarys — vienam ar dviem blai
viems vyrams, 4434 S. California 
Avė. 2 lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BEKERNĖ pardavimui, sena įstai
ga. randasi prie 63 St. Daromas ge
ras biznis. Dabartinis savininkas 
išbuvęs 10 metų, nori pasitraukti iš 
biznio. Hemlock 0548.

TAVERN pardavimui — geroj 
vietoje — Biznis gerai išdirbtas — 
pigiai — Priežastis apleidžiu miestą. 

2540 W. 45 PI.

BRIGHTON PARKE — BARGE- 
NAS biznio prapertė su tavernų, 
gerai išdirbtas biznis su fikčeriais, 
pianu ir visais įrengimais. Greitam 
pardavimui pigiai.

4633 S. Rockwell St.

PARSIDUODA tavern biznis iš
dirbtas gerai randasi priešais dirb
tuve, priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos, 3364 S. Halsted St.

GROSERNĖ pardavimui, gera vie
ta dėl meat market — visokių tau
tų apgyventa., 2584 W. 45 PI.

PARSIDUODA Tavernas ____
Side — kampinis namas prie gatve- 
karių linijos. Biznis geras. Parduo
siu pigiai. šaukite Wm. Gritėnas, 
4707 S. Halsted St. Yards 0803.

Exchange^Maiiiai
MAINYSIU murini namą i farma. 

4 rendos, nėra morgičio. Karp, 3037 
Throop St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui ♦r

SAVININKAS parduoda farma 
120 ąkrų už 43200. Custer, Mich. 

i Mašinos, gyvuliai ir javai. Informa
cijas gausit 4215 W. 55 St.

Real Estate For Sale
______ Namai• tgmėL _ PnrdĄyJjųyf..

5 KAMBARIU mūrinis bungalow. 
furnace šiluma, 50 pėdų frontas, 2 
karų garažas.

7239 S. Westera Avė.

COTTAGE 5 kambariai ant 75x 
125 žemės furnace šiluma; prieina
mą kainą. Neatsišaukit nedėlioj.

5712 S. Racine Avė.

NAŠLĖ moteris priversta paau
kauti arba išmainyti 5 kamb. muro 
bungalow Marouette Par. Taipgi 
bizniavą muro narna Southsaidėj. 
Kas pasiskubins, nesigailės. Tel. 
Yards 0145.

2658 PARKSIDE AVĖ. kampinis 
1% aukšto muro namas, gražus, 5 
kambariai, stikliniai porčiai, tile va- 
na. 2 karų garažas, apkainuotas tei
singai. Tel. Mendius, Dearborn 0100 
arba Berkshire 1812.

NAMAS PARDAVIMUI, 1318 W. 
71 St, mūrinis, 2 flatų, 5-6 akmba- 
rių, 42 pėdų lotas, kaina $5800.

$700 įmokėti, 5 kambarių medinė 
cottage, 50 pėdų lotas, cementuota 
gatvė, netoli 63 St. ir St. Louis 
Avė., $2,200.

HAAKER 
3938 W. 63rd St.

8 kambariu mūrinė cottage, cemen
tinis pamatas, lotas 25x133, randasi 
netoli 31 ir Halsted St. Netoli baž
nyčia, mokykla ir žaidimu vieta. Ge
ra transportacija, kaina $2500. Jei 
reikės parduosime išmokėjimais.

6 kambarių mūrinė cottage, karš
tu vandeniu šildoma, netoli 27 ir 
Lime St., kaina' $1700. Del paran- 
kumo išmokėjimais.

f -" ■ i -1 t/f. I < h J

Šiaur-rytinis kampas Polk »ir 
Spaulding St., 12 flatų mūrinis, mo
demiškas, įplaukų $4200, kaina 
$16,000.

75x125 lotas, 150 pėdų nuo_ kam
po 71 St. ir 
Avė eina pro 
na $6,000.

JOHN
2959 S. Halsted St.

Central 1461

Kedzie Avė. Kedzie 
Marouette Parka, kai-

F. McGUANE

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, 4 fla- 
tai, pigiai. Pardavimo priežastis— 
Mirtis savininko. 1647 Loeffler CL. 
Cicero 1947.

GERA NAUJIENA
Vienas išdidžiausių Bankų Chica

go, įgaliojo mane parduoti 250 pri
imtų už mortgečius namų: bunga- 
lows, dviejų flatų, apartmentų, biz
nio ir dirbtuvių, už pusę kainos, 
įmokė t reikia tik trečdalis perkamos 
kainos. Pavizdžiui: :

6 kamb. apšildomas namas ir lotas 
75x125. Randasi Bridgeporte. kai
na tik $3600.

2 flatų muro namas, apšildomas, 
garažas ir lotas 50x125. Randasi prie 
didelio Parko. Kaina tik $6700.

4 flatų muro namas po 5 kamb. 
apšildomas ir garažas. Randasi ge
roj vietoj. Kaina tik $9800.

Muro bungalows po.5 ir 6 kamb. 
modemiškos. Parsiduoda labai pi
giai. Jeigu tamstos manote pirkti na
rna, tai nepraleiskite progos pasi
naudoti iš siūlomų 250 namų pasi
rinkti ir persitikrinti dar esamoms 
žemoms kainoms.

Kreipkitės pas įgaliotinį:
K. J. MACKE-MACIUKAS 

2346 W. 69 St. Tel. Prospect 3140

PARSIDUODA GRAŽI FARMA 
ir orinčių sodnas Floridoj 17 akrų 
gera juodžemis .apie 700 orinčiu 
medžių paaugusiu 4r 8 kambariu ge
ras namas su fomišiais, ant gero 
kelio 800 pėdų nuo Highway. netoli 
juros, didelių audrų ir šalnų nieks 
neatsimena šitam apskrityj. Tempe
ratūra pastovi, užtai yra sveika gy
venti.

Orinčiai atneša apie 1200 (šimtu) 
i metus. Ta farma kaštavo įtai
syti apie $25,000, parsiduoda už 
$5000, puse reikalinga kash.

Savininko adresas
ADOLPH S. MANU
1441 S. Sawyer Avė. 

Chicago, III.

Personai
Asmenų leSko_______

PAIEŠKOJIMAS NR. 70.
šie asmenys gyveną Amerikoje 

yra ieškomi:
Gajauskas, Antanas. Išvyko Ame

rikon 1914 m: Gyvenas sulig adresu: 
3580 Roosevelt St., Detroit, Mich.

Milerių, Juozo, Vinco ir Alekso. 
Kilę iš Tauragės apskr. Tūlą laiką 
gyveno Chicagoje.

Zeleckienė, Mileraitė lieva. Kilus 
iš Tauragės apskr. Gyveno Chica
goje.

Aukščiau išvardyti asmenys yra 
prašomi atsiliepti ir kiekvienas kas 
ką nors apie juos žinotų yra pra
šomas suteikti žinių. Bent 
žinia bus brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
100 E. Bellevue Place

Chicago, Illinois, 
Superior 5619.

kokia

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu, arba mainysiu i dviejų 
flatu narna ar i gera farmą.

6001 S. Carpenter St.

MORNING STAR KLUBO 
SVETAINĖS ATIDARYMAS

2038 W. North Avė
' ' '" . 1' * ’ t ■' '■ *

Užkandžiai, gerymas, šokiai’ ?pri$ geros muzikos iki ankstybo 
ryto. Morning Star Kliubo nariai vaišins ir linksmins svečius 
visą naktį. Kviečia KLUBO MANAGERIAI.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p,

PARSIDUODA tavern ir light 
lunch. Kampinis namas. Geras 
traffic. Tarp didelių dirbtuvių ir 
gelžkelio. Biznis geras.

1701 S. Canal St.

IGORIU parduoti akru žemės už 
$375, išmokėjimais, 
pamatykit mane. Joe Milkevich ant 
Ogden Avė. 2 blokai į vakarus Bel- 
mont Road, Downers Grove, 
The DePage Inn.

Atvažiuokit ir

III.

ĄUKAUJU SAULIUNĄ — Kas 
pirmesnis — tas laimės! Atsiliepkit 
tuojau — šiandien.

7021 Stony Island Avė.

NAŠLE parduoda biznio namą la
bai pigiai, 4 kambariai, 2 karu ga
ražas. 3517 S. Paulina St.

PARDUOSIU ar priimsiu pusinin
ką bei pusininke i lunchruimį su vi
sai maža pinigu suma. Nepraleiski
te to stebėtino bargeno. 2114 South 
Halsted St.

IEŠKAU pirkti gero summer re- 
sorto, Wisconsin valstijoj, kad bu
tu gera dėl biznio, prie ežero ar 
upės kranto, nėra skirtumo kaip 
toli. 8258 S. Emerald Avė.




