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FRANCU
Italija Briaujasi Ethiopijon 

Trims Frontais
ADDIS ABABA, spalio 4 d. 

—Italų jiegos puęla Ethiopiją 
jau iš trijų frontų. Tas paaiš- 
kėoj šiandien ' iš raportų, ku
riuos gavo Ethiopijos impera^ 
torius.

Kruvinas mušis įvyko Oga- 
deno provincijoj ,kur žuvo 400 
italų ir 200 ethiopų. Tas pa
rodo, kad italai jau puola Ethio
piją iš pietų posės.

šiaurėje fašistų pulkai ver
žiasi prie Aduvos iš rytų ir iš 
vakarų pusės, norėdami ją ap
supti.

Ethiopijos karalius išreiškė 
apgailavimą, kad italai užmušė 
daug vaikų ir moterų. Ethiopi
jos valdžia patvirtino, kad Adu
voj buvo 1700 užmuštų ir 
žeistų.

Italijos ambasadorius dar 
išvažiavo iš Addis Ababos.
saugo imperatoriaus sargyba.

Ethiopijos valdžia vis dar ti
kisi, kad galės atsiekti taigos. 
Tautų lygai, pasiuntė nfttą ’Žpie 
moterų ir vaikų užmušiihą ir 
kartu prisiminė apie tai^

Buvo pranešimų, kad italai 
sumušė Ras Seyuno kariuo
menę, bet Ethiopijos valdžia 
pareiškė, kad tas netiesa. Tarp 
Ethiopijos ir italų žemės buvo 
nustatyta neutralė zona ir toj 
zonoj ethiopai nedavė italams 
jokio pasipriešinimo.

Francija atsisakė 
remti Angliją 

prieš Italiją

su-

ne-
Ji

PARYŽIUS, spalio 4 d. — 
Francijos kabinetas savo posė
dyje nutarė nedalyvauti jokioj 
blokadoj prieš Italiją, nedaly
vauti Suezo kanalo uždaryme 
ir jokiose militariškose sankci
jose, kurios galėtų iššaukti ka
ro priežastį.

Tokį nutarimą Francijos ka
binetas padarė, atsakydamas į 
Anglijos paklausimą ar Franci? 
ja duotų Anglijai pagelbą, jei
gu Anglijos laivus netikėtai už
pultų italai.

Taigi Francija atsisakė rem
ti Angliją.

Franci j a betgi sutiksianti 
nesiųsti jokios kariškos me
džiagos Italijon, o taipgi ang? 
lies ir geležies.
^Francija neremsianti aštrios 

anglų politikos - ,‘kąs gabiausia 
todėl, kad Franci j a norinti pa
sitarnauti Mussoliniui kaipo tai
kytoja. O 
Mussoliniui 
tojo.

Francijos
pasakys Anglijai, kad ji negali 
duoti jokio užtikrinimo.

už kelių mėnesių 
sako reiksią taiky-

valdžia oficialiai

Italai Paėmė 
Adigratą

ADUVA APSUPTA
RYMAS, spalio 4 d. — 

Oficialiai čia pranešta, kad 
italų pulkai apsupo Aduvos 
miestą šiaurinėje Ethiopi- • • 
JOJ.

RYMAS, spalio 4 d.—Italijos 
pulkai, labai greit žygiuodami 
Ethiopijon, pagrobė strategišką 
Adigrato miestą, netoli Aduvoi.

Apie tai pranešė užsienio mi
nisterija.

Italų žygiavimas Ethiopijon 
yra pastebėtinai greitais. Jie 
paėmė Agiratą šiandie po pie:.

Adigrato puolimas tik pri
skubins paėmimą Aduvos, kas 
yra vyriausiu tuojautiniu šiau- 
rinės italų armijos tikslu.

Aduva puls
ASMARA, Eritrėja, spalio 4 

d.—Adu vos puolimas gali įvyk
ti tuojau. Fašistų pulkai ran
dasi jau tik apie dešimts mylių 
nuo miesto Aduvos, kurs skai
tomas yra Ethiopijos Verdunu. 
Kariuomenės pulkams kelią ski
na tankos ir aeroplanai.

2000 ethiopų žuvę 
mūšyje

Ethiopai gins 
Aduvą

ASMARA, Eritrėjai, spalio 4 
d.—Pranešama, kad įvyko mu
šis italų su ethiopais ties Oga- 
denu, kurs randasi pietinėje 
Ethiopijoj netoli italų Somali 
žemės, šitame mūšyje žuvę 
2000 ethiopų.

ORH
Chicagai ir apielinkei' federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, šalta. Lengvi vėjai.
Vakar 12 vai. Chicagoje tem

peratūra buvo 47.
Saulė teka 5:50, sėda 5:27.

Chicago, UI., šeštadienis, Spąlią-October 5 d., 1935

M

Anglų karo bazė saloje Malta, Viduržemio juroje. Italai gali ją užpulti, jeigu anglai bandys 
vykinti “sankcijas” prieš fašistų valdžią.

Karo Žinios
11 T1""**1

Italai užėmė Adigrato 
miestą Ethiopijij. Pir
miau užėmė Agame ir 
Aksumą ir tur būt 
Maibarią.

LONDONAS, spalio 4 d.
Aduvos gynėjas Ras Seyon iš 
paskutiniųjų laikos prieš ita
lus, o tuo tarpu gentės vadaą 
Ras Ayenu su 12,000 kareivių 
skubina ateiti į Aduvą pagei- 
bon. Yra pranešimų, kad Ras 
Ayenų įsibrovęs Eritrejon (ita
lų žemėn) ir ten suėmęs keFs 
italų avangardo burius.

Iš Ethiopijos sostinės Ad<Jis 
Ababos pranešama, kad ten gau
nama žinių apie juodveidžlų 
atsimetimą nuo italų kaip Erit- 
rejojo taip ir italų Somali že
mėje.

LONDONAS, spalio 4 d.— 
Ethiopijos imperatorius išsiun
tė penkis aeroplanus J penkias 
savo žemės dalis su instrukci
jomis kariuomenės vadams ką 
daryti.

Aduwos miestas, skaito
mas Ethiopijos Ver
dunu, jau apsuptas 
italų, bet pasirengęs 
gintis.

Keli šimtai ar gal tūks
tančiai žuvę mūšyje 
ties Ogadenu pietinė
je Ethiopijos pusėje, 
kur italai matyti irgi 
p r a d ė jo maršuoti 
Ethiopijon.

Francijos kabinetas' at
sisakė duoti Anglijai 
pagelbą, jeigu jos lai
vus užpultų Italijos 

-laivai.

Hitleris nepadės 
Mussoliniui

BERLINAS, spalio 3 d.— 
Vokietijos valdžia rengia atsa
kymą Anglijai, kuriame pa
reikš, kad italų-ethiopų ginče 
Vokietija bus visiškai neutralė.

Mussolini irgi bandė prisi
prašyti Hitlerį, kad jis jam pa
dėtų. Už pagelbą Mussolini 
siūlęs duoti koncesijų Tyrole ir 
Austrijoj. Bet ir Mussolinio 
pasiūlymą Hitleris atmetė. Hit
leris taip pasielgė dėl dviejų 
priežasčių: viena, kad Italija 
pirmiau apgavo vokiečius, pri
sidėdama prie talkininkų di
džiojo karo metu, o antra to
dėl, kad Hitleris tikisi daugiau 
atsiekti draugavimu su Ang
lija. Hitleris mano, kad Ang
lija padės Vokietijai 
prarastas kolonijas.

atgauti

Italai paėmė Maiba- 
riją ir Ramatą

“T-------- ,
ADDIS ABABA, Ethiopiją, 

spalio 4 d. — Po žiauraus m y. 
šio, kuriame žuvo daug karei
vių iš abiejų pusių, italai šian
dien paėmė Mount Ramatą.

Ankščiau italai užėmė Mai- 
barijos miestą tarp Aduvos ir 
Aksumo. Užpuldami šį mies 
tą, italai mėtė bombas iš ae 
roplanų/ vartojo tankas ir, įn- 
fanteriją.

Ethuopai skubiai siunčia dau
giau pulkų Aduvai apginti, nes 
Aduvos komanduotojas prane
šė, kad jo pulkai nebegalės il
gai atlaikyti italų puolimo.

Italai skubiai siunčia į kele
tą punktų savo pulkus, prisi- 

[ rengdami prie rimtos kovos ke* 
liuose frontuose.

Vakar fctivo mušis prie Aga- 
mi, kur ethiopai, sako, atsilai
kę prieš italus, o dabar kas mi
nutė laukiama, kad italų infan 
terija pradės atakuoti Aduvą.

, Ethiopai koncentruoja savo 
, jėgas prie Dessejos atrėmimui 

italų pulkų einančių iš Serabo 
Eritrėjoj. Daug Ethiopijos pul
kų sutraukiama 
pusėje prie italų 
Italai ir iš čia 
pulti Ethiopiją.

Pačioj Addis Ababoj laukia
ma italų aeroplanų su bomboz 
mis. Jie gali čia pasirodyt bi- 
le valandą. Bet riet gaila žiū
rėti ,kaip ethiopai yra neprisi
rengę atremti užpuolimą iš orj. 
Addis Ababoj yra išstatyti du 
kulkosvadžiai prie Meneliko pa
minklo, ir tai viskas. Stebėtina 
tik, kad žmonės čia visai ramus. 
Tik'kaikurie dėl atsargumo iš8- 
siuntė savo moteris ir vaikus xį 
kalnus pasislėpti. Kiti-gi ren 
kasi vidurmiesty šv. Jurgio ka
tedroj ir meldžiasi.

Didelė sargyba saugo Italijos 
pasiuntinybę. Iš karo apimtų 
vietų laukiama atvykstant Ita 
lijos konsulų.

Aduvos miesto italų konšulas 
Franca išvyko j Eritrėją, bet 
ten neatvažiavo. Spėjamą, kad 
jam kas norst bloga atsitiko.

.-/''J'

ir pietų rytų 
Somali žemės, 
yra pasirengę

/ViįT.J K -

Daugiau Ethiopijos 
miestų susilaukė 

italų bombų
ADDIS AĘABA, Ethiopijoj, 

spalio 4 d.—Ąduvos miestą ita
lų aeroplanai jau trečiu sykiu 
bombardavo, paskutinį sykį 
bombos buvo mėtomos iš devy
nių aeroplanų.

Adigrato miestas susilaukė 
antro bombardavimo.

Italai bambardavo dar kelius 
kitus Ethiopijos miestus.

Daug bombų buvo mesta į 
pasienio portą ties Jamadia 
Walkaito provincijoj į vakarus 
nuo Aduvos ir į šiaurę nuo 
ro vardu Tuną.

eze-

MJOS
LOZORAITIS TARĖSI SU VOKIEČIAIS

Berlynas, spalio 4 d. — Gryždamas Lietuvon iš tau
tų sąjungos posėdžio, Lietuvos užsienio ministeris Dr. 
Stasys Lozoraitis užvažiavo Berlynan ir čia turėjo pa
sikalbėjimą su Vokietijos valdžios atstovais. Artimi na
cių valdžiai žmonės sako, kad iš šito pasikalbėjimo iš
eis daug gero ir kad santykiai tarp Lietuvos ir Vokie
tijos galės pasitaisyti, 

i ......... .
Deridava laukia 

italų bombų
d*ADDIS ABABA, spalio 4 

—Italijos fašistų legionai borrp 
bomis pramušė sau kelią gilyn 
į Ethiopiją, ir užėmė kelis 
Ethiopijos miestus dviejose 1/ 
nijose. 
prie 
ant 
bos 
yra
rankis susisiekti 
Deridavos mieste francuzų po
licija amerikiečiams ir kitiems 
liepė išsikraustyti, nes laukia, 
kad italai neužilgo pradės čia 
bombas mėtyti iš oro.

Ethiopiją busianti 
užkariauta į du 

menesiu

Italai pasirengę pul
ti ir pietinę Ethiopiją

Trečia linija jie eina 
Deridavos, kuri randasi 

gelžkelio tarp Addis Aba- 
ir Djibouti. Tas gelžkebs 
vienutinis modemiškas j- 

su pasauliu.

ASMARA, Eritrėjoj, spalio 
4 d.—Iš patikimų šaltinių pra
nešama, kad italai yra pasiren
gę užpulti Ethiopiją ne tik iŠ 
šiaurės, bet ir iš rytų bei pie
tų nuo italų ‘Somali žemės pu 
sės. Prie Samoli žemės sienoš 
italai turi 30,000 kareivių, ku
rie gali tuojau pradėt žygiuo
ti į turtingą Aussos provinciją. 
Šie italų pulkai, yra puikiausia 
apginkluoti, turi stebėtinai grei
tų tankų, kuriose turi po dū 
kulkosvaidžiu.

Italų kariuomenės dalis yra 
taipgi pasirengus užpulti Hara 
rą, to pačio vardo provincijos 
sostinę, šito užpuolimo tikslai 
bus nukįrsti geležinkelį tar^S 
Addis Ababos ir Djibouti porto.

Amerikietis negras 
lakūnas atmušė du 

italų lėktuvus

BOSTON, Mass., spalio 4 d. 
—Gordon Mac Creagh buvo 
Ethiopijos imperatoriaus pata
rėju per septynerius metus ir 
labai gerai žino Ethiopijos pa
dėtį. šiandien viename ban
kete jis pasakė, kad Italija už
kariaus Ethiopiją dar prieš 
gruodžio mėnesį. Ethiopiją 
sako kariauja dabar tokiais pat 
ginklais ir tokiu pat budu, kaip 
kariavo 1896 metais, kada ji 
sumušė italus prie Aduvos. Bet 
Italija kariauja vėliausio išra- 
diw ginklais ir naujausiais 
buddis. Italijai bus lengva už-

Amerikiečių saugu- takuti Ethloptlą. 
a a * ' * a •* i

mas Ethiopijoj
WASHINGTON, D. C., spa- 

io 4 d. — Amerikos charge 
d’affairs Addis Ababoj Corųe- 
lius II. Van Engert atsiuntė 
pranešimą, kuriame sako, jog 
jis pareikalavęs, kad trys Ame
rikos moterys su šešiais vaikais 
išvažiuoti iš Addis Ababos se
kamu traukiniu. Tos moterys 
priklauso Septintos Dienos Ad
ventistų misijai.

Van Engertas taipgi pranešė, 
kad Ethiopijos karalius labai 
rūpinasi amerikiečių saugumu, 
o Anglijos ambasada pasiūliusi 
amerikiečiams maskas nuo du
jų ir prieglaudą ambasados na
muose už miesto.

Ką matė Mussolinio 
sūnus

ASMARA, spalio 4 d. —Du 
Mussolinio sūnus Vittoro ir Bru 
no yra lakūnai ir dalyvauja 
Ethiopijos bombardavime iš 
oro. Šugryžę italų stovyklon 
jie pranešė, kad ethiopai visai 
nesirengia apleisti Aduvos. Iš 
10,000 pdėųj augštumos jie ma
tę didelį ethiopiečių judėjimą 
ir prisirengimus sutikti italų 
kariuomenę. Jie pranešė, kad 
kasamos yra tranšėjos it duo
bės italų lankoms nugramzdin
ti. Ilgos, mulų vilkstės trau
kia’ Aduvon su maistu ir amu
nicija.

' '""""Z ------- ",

Ethiopijos karalius 
vyksiąs frontan

PARYŽIUS, spalio 4 d. — 
Iš Addis Ababos Paryžiaus 
laikraščio korespondentas at
siuntė pranešimą, kad Ethiopi
jos imperatorius neužilgo ke
liausiąs į karo frontą.

Iš Asmaros kitas korespon
dentas pranešė, kad italų ae^ 
roplanų eskadrono vadas grafas 
Galleazzo Ciano sugryžo italų 
stovyklon ir pranešė, kad jis 
AdUvoj numetė, tris bombas į 
amunicijos sankrovą ir į val
džios namą.

Beždžionei nepatiko 
policmanas

ST. LOUIS, spalio 1 d. — 
Zoologiškame darže beždžionė 
užpuolė įia seną policmaną, nu
plėšė nuo jo visus drabužius ir 
įkando jam į koją ir į ranką, 
ir kažin kaip toliau butų buvę, 
jeigu sargas nebūtų jos nuo 
policmano atgynęs.

KARPIENE JIEŠKO 
DIVORSO

LONDONAS, spalio 4 d. — 
Iš Adis Ababos atėjo praneši
mas, kad John Robinson, Chi 
cagos negras, kurs tarnauja 
Ethiopijai kaipo lakūnas, pasi
žymėjo fronte, atmušęs du ita
lų užpuolančius lėktuvus. Po to 
jis, saugiai atnešęs pranešimus 
iš fronto į Ethiopijos sostinę.

LONDONAS, spalio 4 d.— 
čia kalbama, kad Anglijote val
džia gal paimsianti Cunard li
nijos laivus Homeric ir Olym- 
pic kariuomenės vežimui, jęigu 
valdžiai to prireiks. Tie du lai
vai randasi South Hamptone.

LONDONAS, spalio 4 d.
Reuterio telegramų agentūra 
pranešė iš Addis Ababos, kad 
Aduvoj ethiopai nušovė vieną 
lakūną. Matyt tai buvo kada 
italai antru syk bombardavo 
Aduvą.

(PULSĄ, ' Oklahom/., tepalio 
8 d.—žinomo lietuvio bandito 
Alvino Karpio pati čia užvedė 
bylą prieš savo vyrą, ir rei
kalauja divorso. Jie kaltina jį, 
kad jis ją apleidęs ir pabėgęs. 
Ji ištekėjusi už Karpio rugsėjo 
mėnesyje 1933 metais Tulsoje.

Ji sako, kad ji nemačiusi jo 
visus metus ir kad jos manyt 
mu jis dabar esąs Illinois vals
tijoj.

Karpienė taipgi prašo, kad 
jai butų sugrąžinta jos mer
giška pavardė: Dorothy Slay- 
man. ~

ASM AR A, Eritrėjoj, spalio 4 
d.—Skaičius italų kareivių už
puolančių Ethiopiją iš šiaurės 
siekia 110,000.



Kenosha, Wis.
■ 29 dieną rugsėjo šv. Petro 

svetainėje . buvo surengta vai- 
duviy diena kun. Mykolui Ur
banavičiui. Nuvykome ir mes 
jau 12 vai. dienos, žmonės iš 
bažnyčios ėję kur nors savą, 
Keliais, o kurįe lįjęyo prisidėję 
prie surengiu įįįi ėjo į sve
tainę.

Įėję j svętąinę pa^ęmijon-ę 
5 stalus. Jąu įn^ buvę 
ti. žiyopęs rivKęąi ir 
jo vietas. Męs nesisk^^oin, 
šnekučiavomės su parapijonais 
ypač apie musų gerb. leitenan
tą F. Vaitkų. Kurie pirma 
drabstė purvus į mus, kad mes 
melagiai ir kad lakūnas ne
lėks, (Jabąr nędrąsiai šiitai, lyg 
butų česnąką sųyąlgę.

Prieiną ppę nąusų komite
tas p. Stulgaitis ir prašo> už
imti vietą — prie-* pirmo sta
lo. Taip mes ir padarėme. Jau
nasis p. Stulgaitis buvo gas- 
padorium. Jis paprašė susirin
kusius atsistoti ir ploti kai ku
nigai įeis į svetinę, žinoma, 
tą visi įr padarė. Gavę, kaip 
sakomą, signalą, visi sustojo
me ir plojomę. Kun. M. Urba
navičius, kun. P. Biskis ir kun. 
Audrusis susėdą pirmame sta
le. Tuoj pirm pietų pradėta 
programas. Bažnytinis choras 
sudainavo dvi dainas, po to

DIDIS RUDENINIS 
i S -A f* ’ *'* ’

Išpardavimas
BARGENŲ GALYBĖS

GĘRiĄUSI<ltllPkQGA PIRKTIS

šie naujos mados šildomi 
pečiai po 

*19.95
Alyva kūrenami šildomi 

• pečiai po

34.50

Aržuolo medžio breakfast 
setas vertas $38.00, parsi

duoda ųž 

*19,95
UBNGVVS IŠMOKĖJIMAI.

U/i,

3222-24-26 SO. HALSTED STREET 
Vieno aukšto Vaitu priekiu namas 
Vedėjas J. KAVEDIN^KĄS 

Tel. VICTO^Y 4226" 
CHICAGO, ILL.

Pasiklausykite musų radio pręgrąnąo rytęj 11-tą vąl. 
prięš pięt iš stętieę W- Q- E. S.

Laidotuvių Sąlygos

5340 So. Kedzie Avenue

ųųo choro įteikta kun. Urba
navičiui gyvų gėlių grabus bu- 
kętįį yęl nuo VQ1'
kų gėlių. Padaipavo kelias dai
neles p-lė Klevickaitė — solo. 
Kaip tėmijau, tai jai daugiau
sia plojo, o ir verta, ba ji tu
ri gražų balsą. Trys vaikinai 
įbildą muzikąliškų p£ogrąxpą 
— iš^ię. gąp gę^i-
męrgąijęs W 0
ąęąuo (#ka) P&-

p9 to štatai 
įiįj. Urbąnąvįčįui ya^ųyių dp- 
Yąųų,
ko. Buvo penki rišuliai. Vė
liau patyrėme, kad dovanų b.u- 
yo ploščįus ię kįiti Y0ikaįingi 
daiktai- O. yięnąą geras, para 
pi jonas įteikė fontanines plunk
snas kun. Urbanavičiui ir kun. 
Andrusiui.

Paskiau perstatinėjp kas ką 
pasakys. Čia bus ilga litanija, 
tai visko nekartosiu, pažymė
siu svarbesnes ir juokingas 
kąlbąs. Vięni lįękėąo įiųn. Ur
banavičiui Įi^smų yątauyįų ta 
kad grįžtų vėl į Kenosha, k;- 
ti kaSį tai nebus ilgai, ir t.t. 
Net buvo juokingų momentų. 
Perstatą kąupsilmouų P- J- 
Martiną. Tas vyras drąsiai apie 
viską pa,sakė: kad Vaitkus m- 
pąsiekė Kaępo, o kad kun- Ur
banavičius pąšvęntino lėktuvo 
vidurį, tai lakūnas įy yisį prie
taisai liko čieli, bet įš lauko,

Ši naujos mados staųdard 
padarymo drabužiam 

plovykla- Rcguįiare vertė 
$5,0.0Q, dąbur 

*29,95
i

^iįnos talerį yatinęs 
kaĮdros 

1.49
Pilnos mįeręs su vįįnij 

vidum kaldins 

2.49

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

. I W ♦•f 4* •>»■*»’«< / IAAM*.

181 N. Michigah /AvfeU Chicago, I1L

DirektoriaiLaidatuvi

Phories Boulevard 5208-8413

4Q92 Ąrchęy ĄvęhdU

.one Bonlevard 4139
Amerikos Lietuviu Daktarų

Phone Ganai 6174

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir1 subatomis.

LIETUVIAI

Telęphone: Boulęyard 2800

kaip nešventintas lėktuvas, tai 
ir f sudužo. Tėmijau, net patys 
kunigai' juokęsi. Kun. Urbana
vičius kalbėjo. Ačiavo už do
vaną ir sakė, kad dar pirmą 
kartą taip daug žmonių buvo 
— sųvirš 30'0; kalbęjo' kun. p. 
Biskis ta Ąndvusta- Kun. Ųr-. 
banayičius savo kalboję pabrė
žė, kąd tam chicągiečiai davė 

tąi reiškią, ka$ ibį

30 vaL 
nuo 10 iki 12 

Y 2880.

NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

plas d,aromas su 
Mažiausias klai- 

a atkreipiama i 
kreivos akys ati-

Ą. Montvid. M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 Wesf Madison Street
ai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vai 

Tel. Seeley 7330 v
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAS 
Road (W. 22 St.) 
asdien nuo 9 iki 5.

Nariai Chicagos, Pięęręą Liętuvįy 
Laidotuvių Direktorių Asociąęųų^.,

Lituanica H. O 
. didesnė garbe, 

ta dabar musų “Kenosha 
ląstębi apie 
idvyrį.

ikžl* p- M- 
icero 3656 
Cicero 49

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
....... chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Hąktęd St.
’ arti 81st Street 

Valandos: 2—4, 7—-9 vai. vak. Neda
liomis ir šventadieniais 10—12

DR.VAITŲSH,OFr. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių kuris

esti ' prięžastĮmi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, hervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose ėgzaminąvnnas ------ "
elektra, parodan ‘ 
das. Specialė a 
mokyklos vaikąs ___
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v< 
Nedėlioj nuo 10 iki 12. » • * »• fu
Vaugely atsitikimu akys atitąisę. 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Pbone Boulevard 7589

a ♦’JM F 
4pąrt šyęųtadienio

Telefonas Yąrds 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po piietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Ęez. Tęlephone 24^0

193'4” m:'statytas modbihiSkdš THivas 
"MARIEHOLM.” Platesnes informa- 

* ; pardupdą laivakortes 
visi m,usįų au,tęrižųoĮ(i ' ągeritai. tąip-

Klaipėda
Per dQtaenburgą, Švedija

------- --- — $“7.50,
Teų įy W į67*00

J. A. V. tno^ęačiąi atsj^r^i — 
l*lWotk23

GRIPSHQLM .... .... Spalių 3,0
BROTTNINGHOLM Lapkr. 16 
“GRIPSHOLM” .... Gruodis 7

Dr, Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Boulęvąrd 7820. 
Namų Tel.: Prospect 1930

kryžių
turi darbuotis tąip, kąip ir ^ąr 
bavoąi Kęnoshoj 
statė 
shoj 
mat, 
iMčių

Dr. Sušauna Slakis

Dr, T, Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginią 0036 

Ofiąo valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena,

Phęne Boulevard 7042

Dr. C. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė, 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
' Sėredoj pagal sutarti.

Mes, kuriems p. Vaitkus.. su 
žmoną yra žiųomi, nes jie bu
vo pęs mus namuose, 'yęjijąr 
me jiems abiems, p ypatingai 
Įeit. F. Vaitkui, kad jis sugrįž- 
tų atįgal su 
jam bus dar 
.nes 
News” kasdien vis 
Vaitkų kaip, apie

Linkime pp. Vąįtkams Li.e- 
tuvoj geriausio Paėmimo tąip 
turtingų, taip vargšų žmonių

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

Dr. S. Saikelis
GYDYTOJAS IR ęHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CI1ICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Dresel 9191

Dr. A. A Roth

Nor§ d^vg buvo vi"
V p?v- 

dtaįmų mel^gįąiA, o kai kurie 
juokais ar rimtai’ reikalavo sui 
grąžinimo pinigų, bet ūpas mo- 
męntaiiai pasikeitė, kai nepa
prastu greitumu visus pasieki 
žinią, kad jau Vaitkus išskri- 
fe Tfe mojome gauti l^\u-

Cornelius Van Engert
Jungtinių Valstijų cbąrgę 

d’aff aires Abisinijoj.—Ethiopį-

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9—9
2420 West Marąuette Road

artį Węstęrn Avė. Hemlock 7828

talO. Sputh 4$th ępuff > ' Phone ęjęęro 2109

668 west 18th668 West 18th Street
r”*' ' • .s, •'‘■A • A. -V “*

Po ta Pev- 
sęniąusį biznierių Keųo- 
balbėti. Tas ir pasakė- 
chięagiečiai kųn. Urbaųą- 
prikąlė prie kryžiaus 

žydą; Visi pradėjo juok
tis. Vėliau vienas jaunas vai
kinas pasirodė žemiau kriti
kos, Girdi, nešventintos Litua- 
nicos butų Lietuvos valdžia ne
priėmus. štai mano pastabą 
tam jaunuoliui: nę, šventųta- 
mas, bet mokslas, pasišventi
mas ir drąsa yrą šventa, o 
šventinirpąs, tai niekis.

Po pietų kun. Urbanavičius 
dalino abrozėlius^i $$ęms at
mintai, ir jis dar dovanojo pa
auksuotą keliką šv. Petro baž
nyčiai, kad jį vis atmintų, ži
noma, kun. Urbanavičių keno- 
shiečiai. minės, nes jis buvo, 
su visais kaip brolis ir pata
rėjas. Kaip tėmijau iš kalbos, 
busiančio kun. Andrusio, tai 
jau — well — matysime ir, 
ateitis parodys.

Po pietų daugelis rugojo, 
kad alkani ėjo namo, nes ne
buvę iki sočiai pavalgyti, nei, 
išsigerti. O mes prie pirmą 
stalo turėjome visko iki so
ties: vištų, įvairios degtinės,

Dr. J. Shinglman
hpcuiaijuu 

Valandos 11-12 A. 7 
Gyvc.nitno vi

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:30 i M’Ayiū' PMl
Office 4930 W. 13 bt.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
______ TeL Boulevard 1401_______  

Phone Canaį 6122

KITATAUČIAI
Dr. Herzmąn
IŠ RUSIJOS

Šeštadienis, skalių 5, 1935.

ALUaividoniš,
1 4910 S. Michigan AVe. 

Tek Kenwood 5107 
VALANDOS^

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valdhdai vakare. 

Ąpąrt š.yęųtadienio ir ketvirtadieniu.

AKIŲ SPECIALISTAI
DK, G. SERNER 

LIETUVIS 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaisę.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

yra kada bus W- 
W W Kiekvienas 

geriausios 
» komunistė, 

S)PH$jVsi i skridimą, 
|Wfe, ka4 >kunas wile%. 
1 nepasiekęs tikslo, pareiškė: 
Gaila, girdi; tos ‘‘Naujienos” 
turėjo daugiau gazolino pripil- 

iii. Bet, sąfe ąčlų gamtai, kad 
ižliįę gyvąs.

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Ęoujevard 1310.

Ketvirtadiėhiais ir Sekmadieniais— 
.' nagai sutarties.

1646 West 46th Street

J. E. EUDEIKIS
4605-07 S. Hęrpiitage Aveiįue Phones Yąrds 174^1742 — ■ I"1 1  ■■ ■ ■ m    

• . . • ' < * OP » V/4 I'f* >'• »

L ACH A WICZ ir SŪNUS
2814 We»t 28rd Place' Phpnės . Canaį 2515—Cicero 5927

čia “ ------ —A “
galite 
visada 

sutaupyti 
apie

Tūkstančiai 
visoj šalyj, 
Iki $3.00, 
kaina tik--------- -------------
$2.5Q vėi-tĮs malęva 
grindims' ------- -----------------
5 galionai skysto cemento 
stogams ....... ...........—— 
$3.00 slidus, baltas 
enamel — 
Didžiausias 
malevų ir enamel visame _____
viskas nuo 1/3 iki 1/2 pigiau. 100% 
. ■_ ■ ----- grąžinami f'“*“'
Pirkit’ artimiausioj krautuvėj. * .

PAINT EXCHANGE OF
* CHICAGO

16B7 MILWAUKEE AVE. 
6830 S. HALSTED ST. 

2274 ELSTON AVE* 
Tfeleįonaii Armitage 1440.______

metus kaipo patylės gydytojas chi
rurgas ir akušeris. *

Gydo staigias U chroniškas, ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ię 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110 ' ’
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729. So. Ashląitd
' 2-ros lubos

CHICAGOilLL.
OFISO VALANDOS 

Nuo 10 įki 12 vai. ryto, nųi 
vai. po ųietų ir ” n':“ 
vakąro. NėdėUo; 
valandai dieną.

Phone MID^Ą

Kiti Lietuviai Daktarai._____

Dr.Margeris
3325 So. Halstęd St

Valandos; dųq 10 r,, iki a ^Q. Pietų 
‘ t Ir nuo 6 ikrbi vakarė; * ■ * 
Šventadieniais tik susitarus 

Phone Boulevard 8483 • •, • > • . • * * i

y^-duvių lįeįksp, kąvfts, įefle- 
: utinės, yyftfi >t. Todėj tįe, 
Į^ie to ąętųrao ir.

žiauninkus. žinoma, tame kai- 
,iį įcomitęrau W
turėtų būti dedamos pastari: 
igoš visus juos užgąn^inti; da
bar gi vos tW M Pietų, tuoj 
už pinigus pMete. p.a.ta.ąYinū- 
ti, Tąlfa $$ SteĮBi 
pakenkti.

Pagaliau buVo šokiai iki ve- 
i>yw 
■ man> AsmišfeV, tai 

viskas Q, ię.

?O, pfeų Ta».
ir ę, įšva-

$iąvo 
Laką’ 
ten jau teko būti antrą kar
tą. Seniau esu buvęs rodos apie 
8 metąs atgal Yąsaroą lą^ę 
puikios yįętM 9- 9^-
yąs priRdytįs pąta^Wta^ Ąta 
važiavęipe čia j|ų v$taV 
taus, žinętaa, 
P-P- WąUąęę, ąę YW?’ 
bięę ta alučiu ę i>9 ta ta W 
kąrięnę. Ūę? vąkąrienės vė^ 
taaąkm tą pąy, taip 
tataęta^ W.M^9W9, ką$ 
ppėęj lą^ąs yąžtaęM 
Kai pąryykotae buvo, jau 2 yąV 
ryto. i

Tas. taWUSi
rįąta W
sįlįks ąttaWv - W tata • 
gerai pažįstataus 
įp. narys ^g- 
Yįčiųs, taWa^s ta^e net ąp- 
sivęrkė, mat ilgai nęsįmata^- 

i žinoma, lįętuviškąi (pąsįbu^ą- 
vome ir kata^jęmęs, ąpįę pyą- 
ęitįes sąyo. dą^ųuta- 
jis, kad ję vardo.;į laikraščius 
nepadavė, kai jis prie S.L.Ą. 
212 kp. prirašė 8 narius. Sa- 

. ko, ir dabar dar pęrą -ar tre- 
j etą atvesiu. Žta9nin, Ptf itafe 
jau dra^ui t% klaidą pa,tai^- 
ti, nors nę maWk?lt6, , tel

Dąę jsįtr^^B^ięiięv palin-t-«> -<_uL 
kėję viso gąy^/ &^ Wallace ii 
Joiiui, apžiiu'....
IU”, įdomės 
SŲ.rądoęįę ^e!rą?.'-:'«eųą.

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 So. RockweH St. 
Tėlėphone: Republic ' 9723.

Res. 1227 So. 50 Avė., Cicero 
Tęlephone: Cicero 5395.

John b. borden
LIETUVIO

2201 W. Cermal
Ofiso valandos:

Vakarąis: Panędėlio, Sę.rędos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175. 
^mais 6459 

Telefonas

7" ' AKUTĖS ' :
Mrs.' '^hepaK. Jąrusz

- ' Physicąl Thęrapy
and Midwife

H 6630 S. Western 
Avė., 2nd floorOHM Hemlock 9252

||11& Patarnauju prie
EiMym° namuo 
se ar ligoninėse, 
9uodu mąssage 
elęctnc fręat-

I OEBb" Went ir mągne-
■ • - ''d tie blankets ir tt.

Moterims ir mer- 
finoms patari- 
jnai dovanai.

f ■ » ---i ant vi«u 1 1 / I ifnomuI 1/0 I vi»olI /Z I malevu
malevos galionų, žinomos 

pardavinėjamos kitur visur 
musų $1.00

$1.2$
$1.95

_ ____ SI-50
ir geriausias pasirinkimas 
enamel visame mieste —7

pinigai.arba

Nedėliomis pagal sutartį.
/

Dr. George S. Long
iš Tulsa, Okla., paskelbė kan- 
didaituosiąs į senatą ir tęsiąs 
savo nušautojo brolię, senaįo- 
Vi^us Huęy Lopg iš ^ęuisiąną, 
Ipvą už “tariu padalinimą”.



NAUJIENOS, Chicago, 1IL

BASEBALL ČĘM ’IONATO LOŠIMAI

PADAUŽŲ FILOSOFIJA
Dovana

VYRAI! ŠTAI MAUJIEHA!=

jam gaila, kad la

VIRŠ 4000

Chicagos

TURNER BROS
Kad toli jau nu

tikslams

Veronikai

tų pagundų

Pridedant 1 centą—kita didelė Lempa dykai
kad

Ar pabrangs popiera ANGLINIAI PEČIAI po
Taigi išlėkė.

PEČIAI su aliejum

Gerkit ir Reikalaukit
ATYDA

MM

ir di 
išver

Lietuviškos
Degtinie

and 
bile 
pre-

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

priimti 
dalius,

Krautuvė at
dara nedėlio- 
mis iki 5 vai. 

po piety

redaktorius 
tokį patan-

MES PARDUODAM
KUPPENHEIMER, GGG, 
TED LEWIS IR KITŲ 
AMERIKOS GERIAUSIŲ 
IŠDIRBYSČI 
RŪBŲ PASIRINKIMUI

Mažas vyrukas dide 
les ašaras lieja

14 tūbų Radio Chasis, Speaker$ 
Tubes—viskas už ...............

MIDGET RADIOS po ..................

Dining Room Setai vertės 
$100.00 už.......................

2 šmotų Parlor Setai vertės
$75.00 už ...... ....................

Floor Lempos vertės $15.00 
tiktai už ........................

Sudiev, senas danty; atėjo laikas skirtas; 
Nors ilgai aš gelbėjau tau puvimo gintis, 
Turiu tave išmest! Taip daktarų patirta.

Nešiojau eilę metų aš tave burnoje, 
Mylėjau, maitinau, dabar širdis liepsnoja! 
Jie sako man, danty, nuodais mane kovoji!
Po metų ilgų draugingumo, klausiu tiesiai, 
Ar galima, kad tu slaptingai, tartum priešas, 
Turi mane kankint biauriau, negu koks biesas?

Krautuvė at
dara utarn., 
ketverge ir 

subatos 
vakarais iki 9

jiems duodamus me 
bus skaudžiai baudž'a

Leonardas.
jam

: Budriko nedėldienio programo 
laikas permainytas. Programai bus 

iš stoties WAAF nuo 1:30 po pietų.

Girdėjome, Lietuvos vyriau
sybė išleisianti patvarkymų, 
kad visi tie, kurie atsisakys

Kuris iš grįžusių iš pasau
linio lietuvių kongreso delega
tų įrodys mums laiškais, žod

BUDRIK FURNITURE MAKT 
3347-3349 SO. HALSTED ST.

giniesi
mis
ve puola, tai yra naudinga pa
čias tas pagundas išpažinti ir 
atidengti, nes tuomet jos silp
nėja ir tūlam laikui atpuo-

tu laimės neturėsi! 
kuriuo patikėsiu!!

Dr.K.DrangeIis.

Sandariečių organas rašo: 
“Politiniai keršintojai , išdaužė 
“Margučio” ofiso langus”. Jis 
pasakoja, kad “Margučio” tė
vas išdrožęs pamokslą, prisi
mindamas ir antrąjį skridimą 
ir jau kitą dieną jo langai iš- 
lakstę.

Ko Padaužos nežino; to ir 
nesako. Norime, kad ir kiti 
šitaip elgtųsi. Ar sandariečių 
organo pišoriai žino, kas tuos 
langus išdaužė? Jei žino, lai 
pasako. Mes juos sugausime ir 
nubausime. O jei žino ir sle
pia, tai gal šitie keršintojai 
yra organo artimi draugai.

Tačiau (kiti žmonas spėlio
ja, kad tai galėjo būti ekono
miniai keršintojai; tai yra to<

Vanagas 
lėkė.

Moteris.—Tamsta turi ilgą 
liežuvį, todėl bus nesunku pa
siekti.

Kada Lietuvos žmonės di
džiausiomis iškilmėmis pasiu
ko ir priėmė lakūną F. Vait
kų, tuo pačiu laiku Leonardas 
šimutis gailiai pravirko 
delį klaną karštų ašarų

žiu ar per laikraščius, kad dav 
giau už kitus prisiviešėjo 
tuvoj, tam Padaužos tuoj 
vanos Sears Roebuck 
Company katalogą arba 
kurio tautiško laikraščio 
numeratą porai metų.

•kie, kurie nori ką nors pasi
imti ; arba išdaužytų langų 
vieton naujus įdėti, arba Har- 
ringtono spešelų kostiume- 
riams, kurie ieškojo buvusios 
sekretorkos. *

Politiniai ir Ekono 
miniai?

taip nuo
tai jos nėra nuodėmė 

vienok jei jos dažnai ta-

DABAR GALIT PIRK
TI SAU KUBUS 
IŠMOKĖJIMAIS

UŽ CASH KAINĄ
Dabar kožnas gali būti apsi
rengęs puikiausiai! Musų nau
jas “Cash-Priče Budget Plan” 
leidžia jums nusipirkti pui
kiausius rubus ir išmokėti per 
10 savaičių. Jus gausite musų 
Žemas Cash Kainas tik biskį 
reikės damokėti už šį patar
navimą.

. Rankom Sinti
SIUTAI—TOPKAUTAI 

OVERKAUTAI

T19-50-.$24.50
$29:50

Kamp. ROOSEVELT 
RD. ir HALSTED ST.

. CHICAGO. ILL.

9.75 i. 
*39.50 
39.50 
*6.95

Moteris.—Alo! Ar čia Vana
gas . kalba?

Vanagas.—Taigi aš pats.
Moteris.—Ar girdėjai

Vaitkus jau išlėkė?
Vanagas

jam aš galiu padaryti?
Moteris.—Ar negalėtumPadaužos duoda Veronikai 

praktiškesnį patarimą, būtent: 
kada pagunda neduos jums ra
mybės, nueikite tiesiai į kle
boniją ir ten viską išpažinki
te ir atidengkite. šitokią kovą 
vedant, pagunda tikrai susilp- 
nės ir visai atpuls.

— Padauža.

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

49.50
34.50
*7.95

Vienoje labai šventoje ga- 
zietoj tūla moteriškė, vardu 
Veronika rašo šitokį skundą:

“Mane labai tankiai užpuo
la pagunda prie nečystatos. Aš 
vis stengiuosi nedasileisti mą
stydama apie gerus daiktus... 
Norėčiau žinoti, ar reikia pa
sisakyti per išpažintį?”

Pašventintas 
duoda

Tony The Cleaner & Furrier
Seniausias ir geriausias drabužių valytojas Brighton 

Parke. Atliekame darbą greitai ir gerai, kaip vyriškų, taip 
ir moteriškų rūbų. Taipgi furkautus išvalome, taisome ir 
perdirbame į vėliausią madą. Darbą atliekame geriausia, 
už tai, kad turiu daug metų patyrimą.

SIUVĖJAS TONYS LUKOŠIUS 
2555 W. 43rd St. Tel. Laf ayette 1310

Šypsos, minčių, švelnios atydos dalininkas, 
Brangintas, patikėtas, tai sakyk, ar tinka 
Taip elgtis, kad net mano sveikata pakrinka?
Aš, kurs jau iš jaunų dienų tave mylėjau, 
Teisybės žodį daktarų išgirsti turėjau, 
Kad “itai dantys yr tos nelaimės piktadėju!!”

Labai skaudus yr smūgis, kai draugai apgauna, 
Sunku kovoti slaptą priešą. Tat šiandieną, 
Netikėli danty, lai tave lauk išrauna!
Plutą kietą, sūrį, vištą ar paštetą
Saldžiai sukąst daugiau 
Aš gausiu dirbtą dantį,
Edgar A. Guest

Ir ko jam pagailo?
Visu pirma jam pagailo 

“virš 40,000”, ar kokios ten 
kitos dolerių skaitlinės, kurią 
geros valios žmonės sudėjo Li
tuanikos II nupirkimui ir įren
gimui. Tai baisiai didelė, jo 
sulpratimu, skaitlinė! Ir prie 
tokios masinančios skaitlinės 
Leonardas 
pridėti! Tas tai jau perdaug 
Ir jo tamsiai klerikališkas ape 
titas niekados nenurims.

Antra 
kūnas Vaitkus nėra veidmai
nis, kad nors pusė to kalibro 
kaip jis pats

Trečia ir svarbiausia 
gaila, kad ne į jo rankas pa
teko ta, jo supratimu, didelė 
skaitlinė. Ak!... Jęįgu taip Leo
nardas butų buvęs tokios do
lerių krūvos bosu, tai kas ki
ta... Tada laimė plačiai ir ma
loniai butų jam nusišypsojus. 
Tada Leonardas butų galėjęs 
į Rymą nuvažiuoti, ir Liurdą 
aplankyti ir patogią vietelę 
danguje užpirkti. Tada lietu
vių tauta butų iki dangaus lu
bų iškilus.

O dabar?... Dabar Leonar
dui teks ilgai, ilgai karštas aša
ras lieti ir skaudžiai aimanuo
ti. — Padauža.

Sutaupykite
JESgnl ant visokių —— 

Išdirbysčių

TYPEMFRITERS
TąisofcfARDU ODA— Perdirba

KAM RENDŲOTI Jkuoinėt jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir- 
bystes perdirbtą typewritėr’j, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 j MENESĮ—
^TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPĖWRITERIAI*

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai- 
' nymo j naują, telefonuokite . v

Telefonas DEARBORN 8444
TYPEWRITER 

1 /TlJTK COMPANY
189 WEST MADIS0N STREET

Kadangi vaina tarp Italijos 
ir Etiopijos jau prasidėjo, > 
dabartinės vainos be gazų ne
vedamos, tad lietuviai pasitar
nautų etiopams, jeigu jie pa
siųstų į Afriką “Draugo” pro
fesorių Kampininką. Profeso
riai, ypač tokie, kurie visą lai
ką kampe sėdi, paprastai moka 
visokius gazus daryti. Vieton 

negavo nė piršto sėdėti* “Draugo” kampe Chi
cagos Westsidėj, kur niekas 
sugadinto oro nemėgsta, j’’s 
galėtų gazus fabrikuoti Afri
kos pelkėse ir smardinti ita- 
lionų armiją. Tuomet tikrai 
makaroninė armija užtrokštų 
ir etiopai laimėtų vainą.

Mes manome, kad smarvės 
darymui nėra gabesnio žmo
gaus sviete už profesorių Kam
pininką.

.» -j ?—z w»

Kaip pagundas gali 
ma įveikti

Padaužų Respublika nori ap- 
znaiminti svietą, kad į Itali- 
jos-Ethiopijos karą ji visai ne- 
sikiš. Viena, įsikišus galima 
gauti į kailį, o padaužos yra 
nusitarę tik kitiems duoti } 
kailį, o patys nieko už tai ne
imti. Juk visi žinote, kad duo
ti yra maloniau, negu imti. Ir 
ubagas velyk duotų, negu im
tų. Visa bėdą,, kad jis nętųri 
ko duoti, todėl turi imti. Mes 
gi turime begales visokios Die
vo dovanos svietui išdalyti. To
dėl duotume į kailį ir italio- 
nams ir etiopams, bet nenori
me nuo jų nieko gauti.

Kita priežastis, kodėl mes 
nesikišame į karą, yra musų 
palinkimas dalykus stebėti. 
Kadangi etiopų nepažįstame ir 
jie toli nuo musų gyvena, tai 
neturėsime progos suskaitliuo- 
ti, kiek jų žuvo. Italijos fašis
tai mums taip artimi, kaip ir 
Lietuvos vyriausybei, ir tų ei- 
cilijonų priviso Chicago ir ki
tos vietos. Bus progos mums 
temyti, ar jų skaitlius suma
žės nuo karo, ar padidės.

tai ir svečiai iš Kauno po ne
svietiško baliavojimo, prasidės 
neribotas popieros paškudini- 
mas, todėl įsakėme savo fa
brikai padirbti eibes storos ir 
plonos popieros. »

Pasirodo, kad bent iki šiol 
tos Lietuvos vaišios arba dar 
nespėjo paveikti tūlų deleguo
tų ir svečių, arba jie dar ne
spėjo grįžti Amerikon, nes po
pieros darkymas i-mmkai tepa- 
didėjo. Tik -vienas /Vhtaiti-s ekie^c 
labiau prakiuro" rašyti apie ‘.tįį. 
kongresą ir savo kelionę r Lie
tuvą.

Tiek daug valgę ir gėrę Lie
tuvoj, ir kiti delegatai ir sve
čiai turėtų prisidėti prie po
pieros naudojimo, nęs turime 
laikraščių, kurie niekam kitam 
ir netinka, kaip tik tokiems 
kongresams ir vaišioms ir ke
lionių

Mutual LiųuorCo
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803 >

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Mes pranašavome, kad po 
pasaulinio lietuvių kongreso, 
kada į Ameriką grįš delega: bar pabučiuoti?

DETROIT — Trečiadienį Detroite prasidėjo lošimai dėl baseball čempionato tarp 
Cubs, National lygos komandos, ir Detroit Tigerš; American lygos komandos. Chicagiečiai lai 
mėjo 3:0. Chicagietis, kuHs paveiksle daro įbčgimą yra Billy Herman.

JOHN P. EWALD
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Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, . arba į. 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc.. atsišauk:

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 27M1.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMD B-VES
RAŠTINĖJE
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Chappel Foundation, kuri yra įsteigta žmonių svei
katai ir jnaistui tyrinėti ir turi savo vyriausių raštinę 
Rockforde (III.), patyrė, kad daugelis beturčių Jungti
nėse Valstijose maitinasi šunų ėdalu, parduodamu blo
kinėse (kenuose). Ypatingai daug esu perkama to šunų 
ėdalo, kuris yra gaminamas be federalinės valdžios 
priežiūros, nes jis yra pigesnis.

Taigi aukščiaus paminėtoji fundacija paskelbė vie
šą įspėjimą publikai, kad ji apsižiūrėtų, vartodama to
kios rųšies “maistą”. Daugumoje atsitikimų, sako jos 
pareiškimas, blokinėse parduodamas gyvulių ėdalas, ku
ris yra perėjęs per valdžios inspekciją, yra saugus ir 
žmonėms vartoti; bet tam tikri produktai, ant kurių 
nėra uždėta federalinių paliudymų, kad jie švarus ir 
sveiki, nėra saugus.

Vadinasi, šunų ėdalą biedni žmonės gali valgyti, 
tik jie turi apsižiūrėti, kad ant blekinių butų uždėtas 
valdžios certifikatas, jogei ėdalas tinka — šuns sveika-

Tai ve kokios gerovės turtingoji Amerika' yra su- 
tuo 
val- 
vie-

Jaukusi trečiuose “naujosios dalybos” 
tarpu visa kapitalistinė spauda rėkia 
džia perdaug pinigų eikvoja beturčių 
šiems darbams.

metuose. O 
gvoltu, kad 
šelpimui ir

ABSOLIUTIŠKAS PACIFIZMAS

tas Franci jos darbininkų uni
jas suskaldė? Aišku, kad tai 
buvo sunkus nusidėjimas prieš 
darbininkų klasę.

VISI IŠVIEN

Anglijos darbo partijos lyderiai, Ponsonby lordų 
rūmuose ir Lansbury atstovų rūmuose, mano, kad Tau
tų Sąjunga neprivalanti vartoti “sankcijų” (bausmių) 
prieš Italiją už tarptautinės taikos sulaužymą. Juodu 
sako, kad sankcijos veda prie karo, o karą stabdyti su 
karo pagelba esą nelogiška.

Čia turime tos rųšies pacifizmą, kuris smerkia ka
rą, neatsižvelgiant į jokias aplinkybes. Karas šalies ap-> 
gynimui nuo užpuolikų jam atrodo taip pat blogas, kaip 
ir užpuolimo karas, — kas, žinoma, yra absurdas. Kiek
vienas sveikai protaująs žmogus gali suprasti, kad jei
gu valkata gatvėje smogs lazda per galvą praeiviui, tai 
bus nusidėjimas; bet jeigu tas praeivis, pagriebęs ak
menį, savo užpuoliką parblokš, tai čia bus tiktai teisė
tas apsigynimas. \

Darbo partijos konvencija tų savo lyderių nusistą-; 
tymą atmetė ir milžiniška, daugiau kaip dviejų miliopų 
balsų dauguma, pasisakė už sankcijas prieš Italijos fa
šizmą. Lordas Ponsonby jau yra rezignavęs iš partijos 
vado vietos lordų rūmuose, o atstovui Lansbury, ta 
būt, irgi teks rezignuoti.

LIKVIDUOTOS KOMUNISTŲ 
UNIJOS FRAKCIJOJE

1921 metais Rusijos bolševi
kų įsakymu buvo suskaldyta 
Franci jos socialistų partijų, o 
paskui ir Generalinė Darbo 
Konferencija (t. y. darbininku 
unijų susivienijimas). Baisiai 
daug žalos padarė darbininkų 
judėjimui tas organizacijų su
skaldymas. Bet dabar vėl yra 
aitsteigiama darbininkų vieny
bė Frakcijoje.

T > 1

Frakcijos komunistu partija 
buvo priversta padarytį “ben
drą frontą” su socialistais, ka
dangi kitaip ji butų visai nete
kusi pasekėju darbininkų ma
sėse. O profesinių sąjungą 
(opijų) susivienijimui jau nu
tarė susijungti, taip kąd Fran- 
cjjoje dabar bus tik viena Darr 
bo kąjp įk$d hu-
vo prieš' skilimą.

vos, alaus, arbatos ir drabu
žių. ' , .

Kava ir arbata Vokietijoj 
jau skaitoma prašmatnybė
mis!

Mums Amerikoj gyvenan
tiems gal pasirodys menknie
kis, kad maisto kaina viduti
nio didžio vokiečių šeimai pa- 
kjjo 3 ar 4 markėmis, Reikia 
tačiau žinoti, kad 40 nuošim
čių visų Vokietijos darbinin
kų, vidutiniai imant, teuždir
ba mažiau nei 18 markių sa
vaitei, tai yra mažiau, nei 
$7.25. Mes visi žinome, kad ka
tė yra mažas žvėris, bet pelei 
ir katė atrodo milžinu. Didelės 
svarbos yra Vokietijos darbi
ninkams ir pabrangimas mai
sto reikmenių 
mis markėmis.

40 nuošimčių 
jos darbininkų 
$7.25 savaitei. Bet iš tų $7.2o 
dar tenka atimti nuo 15 iki 20 
nuošimčių “liuosnorių” aukų

• įvairioms rudmarškių organiza
cijoms ir jų darbuotei. Supras
kite: “liuosnorių”. Ba jeigu 
darbininkas iš savo algos ne
atiduos savo uždarbio 15 ar 20 
nuošimčių rudmarškiams, tai 
rasi vėliau gailėsis ir jis pat5, 
ir jo šeima, ir gimines.

na galėjo per vasarą išgyventi 
New Yorke ir užlaikyti du sar
gu, kurie saugojo “Lituaniką 
II’, tik ačiū tam, kad P. Gri-. 
gaitįs su pagelba “Naujienų” 
rėmė jį finansiškai.

Pagalįos, net tą vakarą, ka
da lakūnas buvo nutaręs iš
skristi, airportas staigiai parei
kalavo užmokėti užsivilkusią 
nuomą už hangarą ir dar kai 
kurias kitas sąskaitas. Situaci
ją vej išgelbėjo “Naujienos”, 
pasiųsdamos telegrafu į New 
Yorką $200.00. JEIGU NE ŠI
TIE PINIGAI, 
NEBŪTŲ GALĖJĘS IŠIMTI 
LĖKTUVĄ Iš HANGARO.

Kad šitokia padėtis buvo su
sidariusi, tai kajtj skridimo 
priešai, kurie dėjo visas pa-1 
stangas, kad skridimas neįvyk
tų. O dabar per laikraštį “Sun”‘ 
jie bando suversti kaltę ant 
“skridimo reikalų vedėjų”. Ir 
“Tėvynė” tą biaurų šmeižtą 
perspausdina!

fMe# tik-ką patyrėme iš tikrų' 
šaltinių, kas tą šmeižtą anglų 
Jąikrastyje paskelbė. Tai ponai 
Strimaitis įr pienas. Vienas jų 
— geras Vitąičio draugas.

Jeigu butų . buvę sukelta 
$40,000, kaip tuodu ponai * “pa
informavo” Nęw Yorko dien
raštį, tąi ne tik nebūtų reikėję 
ALTASS valdybai skolinti iš 
“Naujienų”,.'bet dar butų buvę 
duota lakūnui kelį šimtai dole
rių kelionei.

“Ponas Katilius, buvo aiš
kinta, jiems pirmiaus yra 
pasakęs, kad skridimui į Lie
tuvą yrą sukelta $40,000 
(!), todėl jie choru paklau
sė: ■

“ ‘Kas atsitiko su tais pi
nigais? Kur jie yra.

“šiai grupei buvo pasakyk 
ta, kad Įeit. Vaitkūs laike jo; 
prisirengimo skridimui per 
IŠ mėnesių, gavo $1,700, ką- 
kiekvienas pripažino pusėti-, 
nai mąža užmokestimi žmo
gui rizikuojančiam savo 
sprandą solo be sustojimo 
skridimui per Atlantiką, 
ypatingai aky vaizdo j e to, 
kad nebūta pilnai tinkamo 
oro skridimui.”
Paskui sakoma, kad lakūnas

■' ibi •
už j oi drąsumą esąs labai aukš
tai giriamas, bet kad “pasiekė 
aukšto laipsnio” “protestas 
prieš vedimą1 skridimo reikalų”.

čia yrą šlykšti ir nieku ne-’ 
paremtą insinuacija. Tie, ku-; 
rje vedė skridimo reikalus, pa-> 
rodė didžiausią nuoširdumą Įeit. 
F. Vaitkui, nes jie rėmė Vait
kų Ifi/nansiškai iki paskutinės 
valandos. ■!

Bet skridimo priešai, kurie 
Vaitkų ir ALTASS valdybą 
atakavo viešai ir slaptai, sten
gėsi sulaikyti visuomenę nuo 
aukojimo, taip kad per visą ya< 
sąrą aukų nęįplaukė beveik nė 
vienas centas.; Vaitkus su žiųp-.

ba ne jis vienas, bet ir visas 
rudmarškių rėžimas.

žmonės badauja rudmarškių 
garbei.

Vpkįętija šiandie ginkluoja
si įkaitusiu smarkupiu. Gink
lavimas gi iškėlė aukštyn kas
dieninių gyvenimo reikmėm ų 
kainas. Pav/zdžiūi, butiniau- 
šių gyvenimo reikmenių įga
benamas iš užsienio į Vokie
tiją tapo susiaurintas iki mi
nimumo, kad galėjus impor
tuoti juo daugiau reikalinga 
ginklavimosi tikslams žalios 
medžiagos. Tatai liudija ir se
kamas juodmarškių oficialiu 
organo “Volkischer Beobach-' 
ter” pareiškimas:

“Šiąųdieninė tarptautinės 
rinkąs padėtis reikalauja sn- 
mažinti maisto importą iki p&- 
bengiamo minimumo. Kiekvie
nas ąnilionas sutaupintas ant 
maUlo reikmenių įgąbenimo. 
padeda didinti musų ginkluo-, 
iąjų pajėgą. Susidarą padėtis,, 
buri nejeidžia patenkinti visus, 
suvartotojo norus”.

Tačiau juo tolyn, tuo dides
nis darosi Vokietijos gyven
tojų, ypač darbo žmonių, ne
pasitenkinimas/ esama padėti
mi. Ir Dr. Goebels, vienas pa
čių stambiųjų Hitlerio šalų, 
priverstas yra pripažinti vie
šai tą nepasitenkinimą šitokiais 
žodžiais:

“Gaila, kad nervingi asmens 
sumaišo savo
su pasaulinės svarbos įvykiais 
ir - nepajėgia suprasti didžių
jų problemų, kurių tarpe svar
biausioji yra žydų problema”.

Kitaip sakant, Goebels de
juoja, kad Vokietijos žmones 
daugiau klausosi tuščio savo 
pilvo reikalavimų, . negu agi
tacijos taikomos jų dėmesiui 
į žydus atkreipti.

Bet pilvo reikalavimų negali
ma užmiršti.

. O pilvo reikalavimų darbo 
žmonės Vokietijoj negali už
miršti ve kodėl:

Nuo 1933 iki 1935 m., t. y. 
nuo Hitlerio režimo įsigalėji
mo iki dabar, maisto reikme
nių kainos vokiečių šeimai pa- 
kįlo tarp 3 iki 4 markių per 
savaitę. Amerikos doleriais ta
tai reiškia, kad kainos pakįlo 
nuo $1.20 iki $1.60. Tokiu pat 
laipsniu pakįlo ir kainos pra-

L. Pruseika “Nauj. Gadynė
je” rašo:

“Pereitą savaitę Brookly 
ne įvyko savotiška revoliuci
ja tarpsrioviniuose lietuvių 
santikiuose. Piliečių Kliuban 
į bendrą* mitingą suėjo Mi- 
zara, Tysliava, Bimba, Kuo
dis, Vilniškis, Mičiulis, Pru
seika. Atstovauta net ketu
rios sriovės, įskaitant ir ka
talikų.

*“Dėl bendro veiksmo Klai
pėdos klausimu susitarė vi
si, išėmus katalikus. Jie jo
kiu būdu viešai nenorėjo pa
sisakyti už demokratiją. ''

“Bendri susirinkimai bus 
tęsiami ir toliau, kad ir be 
jų. Prie bendrų pasitarimų 
prisidėjo ir socialistai.

“Gera pradžia.”
Vadinasi; Klaipėdai ginti vi

sos srovės susidėjo į daiktą. 
Tokią taktiką “Naujienos” ga
li pilnai užgirti, nes jos visuo
met ląikėsi tokio nusistatymo, 
kad nepaprastuose atsitikimuo
se, kur yra paliesti visos Lie
tuvoj reikalai, gąli ir privalo 
visos srovės sueiti į daiktą.

Kada 1920 metais lenkų že-. 
Jigoyskis užpuolė Vilnių, “Nau
jienos” dalyvavo protesto mi
tinguose su katalikais ir tauti
ninkais. Tokiu pat būdu “Nau
jienos” elgėsi ir 1922-3 metais, 
iškilus Klaipėdos reikalui.

, Bet ką tuomet sakė komu
nistai? Nu-gi jie mus už tai 
visaip niekino. Girdi, Grigaitis 
jau su kunigais nuo vienos es
trados kalba! Jau Grigaitis 
“tautišku patriotu” virto. Jau 
musų socialistai išsižadėjo kla
sių kovos principo !

Taip rašė pats Pruseika ir 
jo vienmintis-Paukšto, kuris 
tuomet oflcialfii’ redagavo ^Lai
svę”, bet jos ^yąs^kas zvadas 
buvo PrUseika)-Dėdele. F

Vadinasi, po 15 metų klai
džiojimo Pruseika (o dabar 
jau ir Bimba su Mizara) pri
ėjo. prie to nusistatymo, kurį 
seniai skelbia “Naujienos”.
Dabar jau visi už demokratiją

Be to., kaip Pruseika rąšbį 
Visų srovių atstovai (toje Bfook- 
lyno konferencijoje pasisakė 
už demokratiją. Tatai irgi pa
tvirtina “Naujienų” pozicijos 
teisingumą.

Per metų metus, kada komu-( 
nistai skelbė diktatūros idėją, 
“Naujienos” gynė .demokratiją, 
įrodinėdamos, kad tik demo
kratijos pagrindu gali sujung
ti į daiktą savo jėgas plačio- 
sios darbo masės. Mus už taii 
komunistai pravardžiavo “so- 
cial-buržujais”, “kapitalizmo lo
pyto jais”, “oportunistais” ir tt. 
Tačiau dabar suėjo pasitarti 
Jceturių srovių atstovai ir su-1 
rado, kad jų bendro veikimo 
pagrindas tegali būti tiktai de
mokratija !

TAI VAITKUS

trimis-keturio

visų Vokieti- 
teuždirba tik

i-

mažus keblumus

Kas Darosi Fašistinėj Vokietijoj

Reikalaukite ^NAUJIENAS•' 
ant bite kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

The Chest for Liberation <•£ 
Workers of Europe tyrinšjin ų 
skyrius paduoda: vėl įdomių ži
nių apie Vokietiją. 1

Pastarosiomis dienomis ke
turiolika pabėgėlių iš Vokieti
jos armijos (dezertierių) pasie
kė Holandiją. Jų tarpe yra dų 
kariai (ofie»rąi). šitie pabė
gėliai Vokiefijoj huyo areštuo
ti už tai, kad dalyyayp denion.- 
stracijpjr1 prie^t rudmarškių re- 
žimą kateivftį barakuose (ka- 
zermėse). Po keleto dienų aren
to jų pulko komanduotoj as pa
leido juos. Sužinoję tačiau, 
kad ir vėl nutarta juos areš
tuoti, tie kąreiyiai nusprendė, 
jogei bus geriau visai iš tėvy
nės pasišalinti, ažuot rizikuo
ti savo kailį antrą kartą. *

Keturiolika pabėgėlių iš Vo
kietijos armijos yra gan reikš
mingas. ženklas. Dar reikšmin
gesnis ženklas yra tas, kąd 
net barakuose (kazermėse) ka
reiviai ir k^-iai pradeda kelti 
deiponstraciįjp . prieš hitlerį- 
ninku valdžią.

O štai kaiį dabojamas pats 
Hitleris.
y .

Vokieti j os , j uodmarškiai ne
sigaili triūso, nė pinigų sklei
dimui pasauly žinių, buk Hit
leris esąs mylimiausis žmogus 
Vpkietijpj; buk juodmarškių 
režipią visa Vokietija remian
ti kaip vienąs žwgū^.

■;..t'/
Tuo gi tarpu tik vįenąm 

Hitleriui apsaugoti dabartinei 
taiku yra paskirta 600 parįn- 
ktų vyrų. Jie laikomi specia
liuose barakuose Berlyno prie-1 
miesty. Apšarvoti moderniš- 
kiausiais ginklais — automa
tiniais pištolietais ir šautuvai#, 
lengvaisiais ir sunkiaisiais kul* 
košvaidžiais, rankinėmis gra
natomis ir ugnį spjaudančiais 
ir gesinančiais aparatais. Hit
lerio apsaugai taipgi yra pa
skirtas aeroplanų skvadas h 
specialiai pabudavoti galingas 
pajėgos trokai. . .

Kiekvienas šių Hitlerio as
mens dabotojų skaitosi specia
liu valstybės agentu. Jis turi 
teisę bet kurį žmogų areštuo
ti arba pas bet kuri daryti 
kratą. Tačiau ir jis yra lyg 
koks kalinys. Jeigu jam ten
ka kuriu nors reikalu apleis
ti barakus, tai jįs taį pra
nešti savo perd^tiniuT kur iri 
keliauja, kokius žmones keti
na sutikti, kaip ilgai mano bu

kartais toks agentas išvyksta 
iš Berlyno,; Ui atvažiavęs į kr- 
tą miestą privalo tuojau * užre
gistruoti tos vietos policijos 
stoty. ■*. '

Bet ir tų ne gana. Specialia 
būrys, susi(įįe.dąs iš 80 apsi
ginklavusių ųųo galvos iki ko
jų vyrųr^ 
nių “numylėto vado” namus. 
$aį Hitl^^y^mpją automo
biliu, jį Įy$-kiti dideli 
automobiliai pilni kareivių 
sargų ir speėialis policijos tro- 
kas įrengtas visokiems nepa
prastiems ' kelionės įvykiams 
pasitikti.

• • 1 ’ (
Tokios priemones Ęįtįerio 

asmeniui apsąugpti liudiją, kad 
“numylėtas” vokiečių vadas
dreba už savo ;k#Ui- Kad dr&- šmatnybių (luxurieš), kaip ka-

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina it labai pagel- 
binga knygelė tiemj. fcą- 
rie nori tapti Šios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie iios Šalies jtvark>, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reiki 
linga prie ėmimo 
meno rasite šioj knyge 
lietuvių ir anglų 
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI 

naujienos 
1789 So. Halsted St 

CHICAGO. nx.
Siųskite money orderi arbą kraapf 

ienkleHua.

KUR POLITIKIERIAI PRISISUKA

“TĖVYNĖ” VĖL IŠSIŠOKA

Y—V

Komunistiški pagyrų puodai
Bet komunistai, kurie buvo 

Franci jos darbininkų judėjimą 
suskaldę, dabar giriasi, kad tai 
jie atsteigė vienybę. “Laisvė”
rašo, kad Franci jos darbininkų’ 
unijų susijungimas įvykęs ačiū; 
“profinterno” ir “koiųmterno” 
pastangoms. Esą, —

“Po ilgų derybų ir dauge
lio konferencijų, pagaliais, 
tokia vienybė pasiekta. Rug
sėjo mėn. 27 dieną įvyko 
abiejų Franci jos darbo uni
jų konfederacijų suvažiavi
mai. Juose buvo apsvarstyta 
ir galutinai nutarta suvieny
ti abi organizacijas į vieną.

“Tai nepaprastas darbinin
kų klasės laimėjimas! Tai 
laimėjimas priešfašistinių pa-

darbo žiųorių laimėjimas!
“Dabar Franci jos darĮbo 

žmonės bus kur kas stipres
ni kovoti su savo priešu, su 
fašizmu, kadangi jie turės 
stiprią organizaciją, vieną 
organizaciją!”

*J3e abęjonės, tai tiesą. Bet! 
Mp yra)
stiprybė, tai kam komunistai •

SLA. organo redakcija ne 
kartą parodė savo piktą valią, 
rašydama apie antrą trans-at- 
ląntinj skridimą ir Įeit. Vait
kų. Dabar ji perspaudina iš. 
Nėw Yorko laikraščio “Sun” 
pasakojimą, tilpusi rugsėjo 26 
d.> apie tai, kad Feliksas Vait
kus buvo “desperatiškoje padė
tyje” prieš išskyendant, nežiū
rint to, kad skridimui buvę su
kelta “$40,0.00”: kad jisai tu
rėjęs tik 50 c. kišenių j e tą ry
lą, kada jisai leidosi į savo pa
vojingą kelionę, ir* kad drau
gai jam ten pat sudėję $65.00.

Tolįaus pąsakojama, kad po- 
kilyje česaičio* kotely, kuris 
buvo suruoštas p. Trečiokui, 
pagrįžusiam iš Lietuvos, buvę 
tokių pasikalbėjimą:

‘Kodėl rengėjai tokio žy
gio, kaip šis, leidžia jaunam 
vyrui išskristi be pinigų?’

•į/W

eriajns,
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IŠKILMINGAS

IVYKS

Sekmadieny, SPALIO-OCTOBER 13, 1935
SOKOL HfiLL

2345 SOUTH KEDZIE AVENUE

KITI GARDUMYNAIVAKARIENEI SKANUS KEPSNIAI IR
«iyj tu

Svečius nuolat linksmins artistai su įvairiomis dainomis, muzika, šokiais ir juokais, Bus įtaisyti garsiakalbiai, Gros šauni orkestrą; jau 
nimas galės šokti kiek tik norės. Čia visi susirinkę tikrai turės smagų laiką.

PRADŽIA 5 V AL. PO PIKTU TUOKTAS ASMENIUI
(fi|£ietus reikia pirkti iš anksto “Naujienų” ofįse arba pup “Naujienų” atstovu)

W «'w | III įį «r>

Šeštadienis, spalių S, 1935
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NAUJIENOS. Chicago, ŪL

Susipratusieji Lietuviai ir Leit. Feliksas 
Vaitkus Nugalėjo Priešus

Nors butų kilniausias ir 
karžygiškas darbas arba su
manymas lietuvių pradėtas, 
vistiek atsiras tuoj ir pasiprie
šinimas, liežuviavimai ir šmei
žimai iš kitų lietuvių pusės. 
Sakoma, kad dabar gyvename 
amžiuje visokių išradimų ir 
pasiryžimų ką nors , garbingo 
ir prakilnesnio sau ir visai 
žmonijai atsiekti. Tautos vie
na su kita lenktiniuoja, kad 
tik kuo nors pasižymėti, pa
garsėti. Lietuvių nedidelė 
tauta, jeigu ji nori savo egzis
tenciją išlaikyti kitų civilizuo
tų tautų eilėj, neprivalo nuo 
jų progreso žengime atsilikti. 
Tat protaujančių ir pažangių 
lietuvių žmonių buvo sumany
ta organizuoti skridimas per 
Atlantiką. Atsirado ir drą
suoliai tam žygiui. Jeigu ki
tų tautų drąsuoliai perlekia 
didžiulį vandenyną, tai kodėl 
lietuviai negali tą atlikti?

Turėjo nugalėti ne vien 
gamtos kliūtis.

Tiesa, tokiam žygiui, kaip 
skridimas per Atlantiką, gam
ta stato kliūtis visiems lakū
nams. Dėlto nekurie drąsuoliai 
net ir žuvo neatsiekę tikslo. 
Lietuviai drąsuoliai, be gam
tos kliūčių, dar turėjo nuga
lėti ir lietuviškąsias kliūtis — 
lietuviškąjį pavydą. Pas lie
tuvius randasi daug gabių 
žmonių ir jie* kas tik prisieina 
padaryti, viską atlieka ne 
prasčiau už kitų tautų žmo
nes. Bet tas “lietuviškas pa
vydas” visur painiojasi pado
resniems lietuviams po puspa
džiais ir vis stengiasi jiems 
pakenkti.

Paskutinis įvykis yra Įeit. 
Vaitkaus perskridimas Atlan- 
tiko dabartiniu rudeninio se
zono laiku nėr 10 vai. 45. min. 
Musų drąsuolis pasidarė pa
saulio akyse herojum. Jis su
mušė rekordą. Pirmiau už jį 
buvo trumpiausiu laiku per- 
skrydę į 14 vai., o mūsiškis at
liko kelionę j 10 vai. Ir tai 
padaryta skrendant per di- 
džiausį šturmą, lietų, šaltį ir 
ledus. Svetimtaučiai musų 
drąsuolio žygį pagerbė ir įver
tino. Sekmadienio dienraš
čiuose, rugsėjo 22 dieną, 
Springfieldo, III., abu dien
raščiai gražiai aprašė lakūną 
Vaitkų, jo žmoną, tėvus ir 
skridimo * rengėjus:: dienraštį 
“Naujienas”, jų redaktorių p. 
P. Grigaitį ir draugiją 
ALTASS. Kilnesnius musų 
žmonių darbus svetimtaučiai 
įvertina, tik mūsiškiai žiuri į 
mėnulį ir lošia keturkojo su
tvėrimo rolę. Rugsėjo 30 die
ną Springfield State JournaFe 
tilpo Įeit. Vaitkaus žmonos 
paveikslas ir aprašymas, kad 
ji vyksta į Lietuvą susitikti su 
savo herojum vyru, Įeit. F. 
Vaitkum.

nei per nago juodimą neatsi
liko. Klerikalai iš “Draugo” 
pastogės taip-pat nemažai pri- 
skandalino visokių nebūtybių. 
Juos apmaudas ėmė, kad nei 
skridinio rengėjai, nei drą
suolis nekreipė mažiausios do
mės į jų liežuviavimus ir len
gvai apsėjo be jų švento kra- 
pylo.

Musų drąsuolis Vaitkus nu
galėjo Atlantiko audras, šaltį, 
lietų, ledus, miglas ir išliko 
sveikas ir gyvas. Tai ką gi 
dabar nabagai Kristaus moks
lo šinkoriai darys? Kam gi 
jie pigiausias mišeles iškiš — 
parduos? Taip tai taip. Isto
rija visgi kada nors įvertins 
darbus ir vienų ir kitų, ir pa
sakys kas ko buvo vertas.
Garbė Vaitkui ir rengėjams
Kiek teko patėmyti, iš lietu

viškų laikraščių skridimą rė
mė vien “Naujienos” ir “Ke
leivis”, beveik visi kiti — vie
ni per visą laiką kandžiojo ir 
šmeižė, antrieji gi — kas tik 
biskį gnibtelėjo. Bet jie visi 
buvo lygus skridimo priešai 
ir apimti lietuviško pavydo. 
Nors skridimo rengėjams ir 
pačiam lakūnui labai daug te
ko nukentėti nuo blogos va
lios žmonių, ir tai nuo savo 
tautos žmonių. " Bet pasiryži
mas įvykintas ir už tai yra di
delė garbė taip skridimo ren
gėjams, taip drąsuoliui lakū
nui. Garbė ir visai mažai 
musų tautai. Ta garbė siekia 
net ir tuos priešus, kure yra 
neverti jos. Ir dar sykį pa- 
kartuosiu, kad už tai priklau
so didžiausias kreditas p. P. 
Grigaičiui, dicnr-aščiui “Nau
jienoms” ir ALTASS’o rimtų 
žmonių valdybai.

Šiuomi garbingu įvykiu dau
gelis pas mus čiagiinių jau
nuolių lietuviui dabar didžiuo
jasi ir sako, kad mes lietu
viai esame lygus kitoms pa
žangioms civilizuotoms tau
toms.

— V. Cernauskas, 
Springfield, III.

Kupiškėnai Džiau
giasi

Kupiškėnai yra didžiai už
ganėdinti Vaitkaus perlėkimu 
audringo Atlantiko. Ir Vait-

kus netik perlėkė Atlantiką, 
bet lėkdamas dar padarė grei
tumo rekordą, kurio iki šiol 
dar niekas nebuvo padaręs.

Ne vieni kupiškėnai džiau
giasi turėdami tokius didvy
rius, kaip Darių, Girėną ii 
Vaitkų, kurie pakėlė lietuvių 
vardą pasauly. Visas pasaulis 
įvertina šitokius ✓ vyrus.

Kupiškėnai daug prisidėjo 
prie Dariaus-Girėno lėkimo, 
taippat prie Vaitkaus, ir di
džiuojasi savo darbais tautos 
labui.

Aš manau, visi žino šios va
saros audringus orus, dėl ku
rių daugybė žmonių žuvo, mi- 
lionais dolerių turto sunaikin
ta. Su audromis turėjo ir la
kūnas Vaitkus kariauti lėkda
mas per juras. Jis nugalėjo 
jas.

Mes visi turime tuo džiaug
tis ir didžiuotis.

— Jonas J. Kulis.

PIRMAS FILIPINŲ 
PREZIDENTAS

ii®

APŠILDYTI
KAMBARIAI

(LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS) 
Šiltas vanduo visada — maudy

kle ir lašu pirtis dykai.
Valais prie vietos kasdiena: 

Kainos: nuo $1.50 iki $4.00 
i savaite.

South Central Hotel
(JULIUS BASKIS, Sav.)

1245 S. Michigan Avė.
Victory 4686.

Reikalavo kantrumo ir 
pastovumo.

šitokius darbus gali atlikti, 
surengti ir įvykinti tiktai rim
ti, pastovus ir labai kantrus 
žmonės. O tokiais žmonėmis 
buvo “Naujienų” redaktorius 
Pius Grigaitis, ALTASS val
dyba ir kiti. šis skridimo 
darbas įvykintas kantrių ir 
vien geriausių norų lietuvių. 
Kiek kas išgalėjo, tiek rėmė, 
skridimą centais,- doleriais, 
gerais žodžiais ir darbais. 
O šimtaprocentiniai, kaip išs 
kairės, taip ir iš dešinės, juo
dieji ir raudonieji broliai irgi 
dirbo. Kaip tik gerausia iš
galvojo, jie terliojo padorius 
žmones per savo šlamštus laik

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų* ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

raštėlius, per prakalbas, radio 
ir 11. Brooklyne, N. Y., atsi
rado da ir tokių, kurie apgar
sinimus nuo sienų n ui upinėj o, 
kad publika nepatirtų apie 
ruošiamus parengimus skridi
mo naudai. Sandarietiški
“demokratai” irgi nuo šimta
procentinių savo pusbrolių

..........— v
THE BRIDGEPORT 

KNITTING SHOP
Neria Plonus ir Storus Vilnonius 

Svederius dėl vyru. Moterų, 
Mergaičių ir Vaiku.

NERIA VILNONES PANČIA
IS AS DEL MOTERŲ IR TVAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo
dam vilnones gijas, storas ir 

plonas dėl mezgimo. e

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

Šeštadienis, spalių 5, 1935 
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HAT, latest starring vehicle 
of Fred Astaire and Ginger 
Rogers.

This is the first time in Pa- 
lace history that a picture has 
been held over for such a long 
run. Patrons that have been 
delaying seeing TOP HAT are 
urged to take advantage of 
this week’s holdover.

The šame stage show, head- 
Eddie Feabody and

j e, Sophie Tucker, kiti. Carlo Opera Co. Bilietai nuo 
UNITED ARTISTS—Irgi ko-’25 centų iki $2.00 parsiduoda 

mediją, “Red Sahite”, kurioje 
vedamosios roles tenka .akto
riams, Robert Young'ir Bar
barai Stanwyck,

ROOSEVELT—Atrodo, kad 
šią savaitę teatrų lankytojai 
turės vien juoktis. Ir Roose
velt teatre Joe E. Brown juo
kina publiką gerai pastatytoj 
muzikalėj komedijoje, “Bright 
Lights”. Ir yra ko juoktis.

CHICAGO—“The Gay De- 
ception” — Francis Lederer ir 
chicagietė Frances Dee.. Sce • 
noje “La Vie Parisienne of 
1936”.

SONOTONE—Garsusis dai
nininkas Feodoras Chaliapinas 
pavirtęs kino artistu, vaidina 
vykusį “Don Kichotą”. Verta 
pamatyti.

Scena Chicagoje
AUDITORIUM—Spalių 14

d., trims savaitėms atvyks San

dabar.
ORCHESTRA HALL—Se

kantį šeštadienį vakare Chica- 
gos Simfonijos orkestros po- 
puliaris koncertas. Bilietai nuo 
25 ‘centų.

Palace sets record
Doors 

opened 
A.M. to ąn enthusiastic public Helen Charleston, is also be- 
for the 5th week run of TOP ing held over.

of the RKO Palace 
yesterday at 10:30 lining

v
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Laycock, Geyer and Vlasak, Virtuvės Pečiai

klijentams.

Krosnys
Teatras ir Ekranas

Nauji Filmai Chicagoje

Mr. Joseph Rymkus 
metų tarnavo buvusioj 
Bankoj, prie 47th St.

draugams ir
<Sp.)

Kad atitiktų kievienam 
reikalui.ORIENTAL-^Lengvutė, ga

na juokinga komedija, “We’re 
in the Money” su Joan Sten
deli ir Glenda! Farrell. Sceno-

PATOGIAUSIA VIETA BRIDGEPOĘTE
Orchestra—šokiai—ir Programas Veltui. Penktadieniais kepta žuvis 
dykai—šeštadieniais Chop Suey. Puse keptos vištos ibile dieną tiktai 
už 35 centus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai. Mandagus patar
navimai Vienintelė tokia lietuviška ištaiga Chicagoje.

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
JULIUS JANELIUNAS i

3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

Skelbimai Naujienose 
duoda naudįjdėlto, 
Wd pačioą Nfcujięnos 

riaudirigds,
..---------------------,.h,..... .........

per 12
Peoples Inc’»' 4801 Ashlahd Avė. Jis 
ir Ash- čia bus prie apdraudos ir mor- 

land Avenue. Jis su savo ma- gi&U biznio. Ir savo patyrimu 
lonia šypsena įsigijo daug drau- patarnaus savo

South Side lietuviai 
pažysta Joseph 

Rymkų

Manuel Que«on 
senas kovotojas už Filipinų ne
priklausomybę ir senato pir
mininkas, kuris tapo išrinktas 
pirmuoju Filipinų salų prezi
dentu, einant Jungt. Valstijų 
suteikta saloms pilna savival
dybe ir pažadėta nepriklauso
mybe. 

1

Virtuvės Šildytojai

MR. JOSEPH RYMKUS
Pirmiau jis buvo su The Stpck Yards Mort- 
gage Co. Peoples Bank Name. Dabar malo
nu yra pranešti, kad jis yra su

LAYCOCK, GEYER & VLASAK Ine.
4801 SO. ASHLAND AVĖ.

Chicago, III.
Jis maloniai patarnaus savo draugams ir 

buvusiems klijentams šiame 
naujame ofise.

gy-
Jis gimė ir augo Chicagoj. 

Taipgi čia ir mokyklas lankė. 
Kai suaugo į vyrus, gavo dar
bą Peoples Bankoje._ Jis stojo 
darban su visu pasiryžimu. Jis 
stodamas darban jau buvo ge
rai susipažinęs su apdrauda ir 
morgičių bizniu. Užtai ir ban
ko viršininkai jį mėgo.

Paskiau jis buvo manageriu 
pas The Stock Yards Mortgage 
Co., Peoples Banko name. Ne
seniai ši įstaiga iškraustė sa
vo ofisą į vidurmiestį. Bet 
Joseph Rymkus, turėdamas 
vietoje daug draugų ir pažy
stamų, 
miestį, bet pastojo dirbti pAš yra

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co

Išdirbėjai ir distributo- 
riai pataisymui dalių, 
kurios tinka visiems 
Pečiams ir Boileriams.

PTPirpn *

SEZONO ATIDARYMAS 
Svetainė atremontuota

LIETUVIŲ LIUOSYBES NAMO B-VE. 
14th Street ir 49th Court

bendrai su organizacijomis duoda vakarus savam name
Šeštadieny, Spalių-Oct. 5 d., 1935- 

ŠOKIS IR ŠAUNUS BAIJUS
o Sekmadieny, Spalių-Oct. 6 d., 1935

KONCERTAS, ŠOKIAI IR BALIUS
r .h/ ; -

Gros gera orkestrą. Įžanga tik sekmadienį 35c. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Visiems užtikrintas smagumas.

KVIEČIA RENGĖJAI.
. i

VlOtVį akin'Ų ^pardavimas

Prastąjį regėjimą, 
silpnas ir kreivas akis galima 

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

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Keturios Didelės Krau
tuvės Chicagoje

662 W. Roosevelt Rd.
312 West 63rd Street
2323 Milwaukee Avė.
8816 S. Commercial avė.

CHICAGO, ILL.
Monroe 6600.

Rudeninis Parlor 
SETU 

IŠPARDAVIMAS
539.50

IR AUKŠTYN

METALO TŪBOS
ant tiek pagerino Ra
dio, kad jus stebėsi
tės išgirdę jj.

J)

Priimame jūsų seną ra
dio mainais, paskaityda
mi už jį aukštą, kainą.

“ROOSEVELT FURNITURE

NAUJI
RADIO

su metalinėmis tū
bomis,

Galite nupirkti už

$34.50
IR AUKŠČIAU

Apsirupinkit Žiemai!
AR JAU TURITE PEČIŲ?

Didelis pasirinkimas įvairių išdir
by sčių pečių,' kūrenamų anglimis, 
malkomis ir aliejum. O kainos 

negirdėtai žemos.
Pečius, kuris apšil- $< E Eft 
dys jums 5 kambarius ■ w«wv 

ir aukštyn

CO. YRA JŪSŲ BALDU PIRKIMO VIRTA”

ROOSEVELT FURNITURE 00., ING
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 CHCAGO, E



Cicero

PEOPLES

Phone Delaware 0557

,me

Nusilaužė koją nų 
kritusi nuo laiptų

Jaunutė lietuvaitė 
gavo prizą už groži

BOILERIAI 
BOILERS

ANGLYS 
COAL

Telef. Harrison 0751. X-RAY 
NUOLAT ŽEMOS KAINOS i 

‘Vai.:—8:30 iki 8:30
Nedėlioj nuo 9 na 1 p. pietį

risira 
ar ne

yra kvie

1:10 valandą 
sulaukės 48 me-
Meškių ką.irtĮe,

nuliudime

Kitų Furnace ir Boi
lerių dalys apkaipup- 
t o s proporcionaliai 
pigiai.

Mes turime pasirin
kimui pilną ataką 

ATITOLĘS ALE IR 
RETAI!

AŠTUONIOLIKTA.—60 me^ų 
Ona Liepa, 1011 West 16th st., 
užvakar nukrito nųp laiptų na
muose ir nusilaužė koją. Ji pa
guldyta apskričio ligoninėje.

PAŠAUK MUS DEL DYKAI 
APSKAITLIAVIMŲ 

LEONAS ROOFING CO. 
3750 WąLŪc« Street. 
Tek Boulevard 0250.

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St 
Cprner Maplevvood Avė. 

Hemlock 8400

BERGHOFF ALUS 
BRIDGEPORTE 

VIENINTELĖ VIETA PĄSt 
JOS. RŪTA 

3267 So. Halsted St.

Loomis Streęts 
0042-0043

snjSKrrPER.

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašę Lietuvos Žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Pąiųokos lietuviškom 
Bridgėporte, Aštuo-. 

įuoliktoj

Nelaimėj jai buvo sužalota

BRIDGiEPORT-—-Lena Swei- 
kis, 35 metų, 2926 S. Walląse 
Street, užvakar naktį buvo su
važinėta trokę.

Ji pasiuvo po automobilio, 
ratais, kai išlipusi iš gatveka- 
rio, prie 26-tos ir Halsted gat
vių, bandė pereiti skersai gat-

BOILERIUS TAISOM IR 
YELDINAM

24 valandų patarnavimas.
GUARANTEED BO1LER ANŲ 

WELDING SERVICE
3240 South Archer Avenue, ' 

blokai i vakarus nuo Ashland Avė. 
Tel. Virginta 1930. ’

4179-83 Archer Ąvę.
Corner Rįchmęųcl Streęt 

Lafayette 3171 x

Vakar dienos *‘N:psę” įilp,ų: 
šioj žinioj apie pp> Pocių sūnaus 
gimimo dienios vakarėlį, įsijo
vė sekamos nemalonios klaidos:

o neteisingai paduotas, o Jo- 
ephine Yogmanas per neapsn 
įųr^jįn^, Ąuvp yępąini^ėta.

Pradedant trečiadieniu, Bn 
dgeporte ir ketvirtadieniu, Aš-

krautuve 
Parduoda 

MAŽIAUSIOMIS 
KAINOMIS

Miąs Irena Mjarkųnąs, 3735 
So. ęmerąltįl ąvę., yrą labai 
jaunutė. Bet jį yrą ir labai 
mžj. ir sw.
ną luiijiejp prteą . ĮUffmano 
Studio, 14 W. Washington st J, 
kų^ųvsę.

Nudžiugusi, linksma mergy
tė vąū,r ^ąyp laįrųętą jnįzą ii* 
tuč tuojau pranešė apie tai 
“Naujienomis”.

drovei išsimokėti morgičių, kąr 
laipsniškai mažėja. Vadinasi, 
Įjąyydo, jp.ąs pąųs nėra ir nebus, 
Laukiąmę gęros ateities.—D.

Moteris, Broliai, 
Pusbroliai. Pusseserė, 
Tey-ąs, Sesuo ir Ginųnęs.

Patarnauja laidotuvių dięek 
torius S,‘ P. Mažeika, Telefo 
nas Yards 1138/

Crąne Coal Co 
5332 S. Long Ave< 

Tek Republic 8402

Lietuvių Progresyvio Politikos 
kliubo reikalu

AGOTA STULGINSJKĮENę

Persiskyrė sųw šiuo - pasauliu 
spalio 4 dieną, 5:35 valandą 
rytė, 1935 m., Sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Tauragės a p., 
Gaurės parapijos, Tra^įaukio. 
kaime. /

Amerikoj išgyveno 34 metus.

lietuvių kalbos, gramatikos ii 
rašymas pamokos.

Bridgeporįe pamokos bus 
ląikomp^ Fellowship Ęoųsę, 
831 West 33rd Place, spalių 
9. ĄštųpRiolįJtfpjĮ ąpieHpkej, 
pradedant spalių 10, Henry 
Booth Hoųse, 701 West 
Place. Visi tie, kurie 
šė i?,,taip pat tį'e, kurie 
paspėjo prisirašyti 
čiami atsilankyti į klases. Pa 
mok0.® veltui ir, jei norite, ga
lite dalyvauti abiejose vietos? 
Klasės tęsis dvi valandas.

Liet. Jaunimo Praugija.

Treko suvažinėta 35 
metų lietuvė Lena 

Sweikis

GENEVAITĖ SAKALAUSKYTĖ 
ATIDARYMAS 

1935 m. žiemos sezono 
ANDREJEVO 

ŠOKIŲ MOKYKLA 
Rugsėjo 21 d. 1935, m.

DIDELIS PERSTATYMAS 
SANDAROS SALEJE 

814 W. 33rd Street 
ATEIKIT VISI.

AUTOMOBILIŲ Tais
AUTO REPAIRING

Iš Oxboro, Wis. Resorto su
grįžę* Čhįcagon ątostogipinką: 
Jasinskas, 4ląrgis; Buįąuskas i 
Sateikis. Atostogaudami šešias 
^ąvąiįęs turėjome dąug good 
time. Paskutinę savaitę bu
vom labai “bųsy” su grybais. 
Keturiese pririnkome 360 kvor
tų grybų. Oxboro apielinkej 
grybąi auga taip, kad buvo ga
lima vežimais vežti.

Rugsėjo 27 d. buvo taip šaį- 
ta, kad. automobilis užšalo miš
ke— tik 15 laipsnių aukščiau 
zero, turėjom. Todėl ir grybai 
sušalo.

Orui atšalus pradėjo žuvis 
gerai kabintis, bet ilgiau nebe- 
galėjom atostogauti, važiavom 
pąma. Parvažiuojant pasitaikę 
labai gražus oras.—-J. J.

40%
PIGIAU

' RADIATORIŲ. FENDERIŲ IR 
BODY TAISYMAS

Automobilių malevojimas, radiato 
rių valymas, 1QO% garantuota.

R & R RADIATOR AND 
BODY CO.

H. C. Reichert. Jr. J. F. 
Reuther, Jr. 
įsteigta 1920

3572-74 Archer Avenue 
Phone Lafayette 7688

Škotija užima trečdalį Ę.fi- 
taęujjOs saįęs. Pąbąr, ųųo El
žbietos, Anglijos karalienės 
laikų, kada ji nužudė škotuos 
karalienę Marių, Škotija tąp,o. 
sujungta su Ąnglįją.

Škotija yra labai graži šalis, 
gražiausiais ežerais, ųp.ęmis, 
miškais įy. kalnais, l^ųrie pa
puošti viršaičių ir turtuoliu 
paįęęįąią. ♦

Škotai yra Celių gimties ir 
kalba senoviška Sa^sę.uįš.^a 
kąlba. Ųžtąt, kad jų šąlįs yra 
kalnuota jie vadinami “High- 
landęrs” — “Kalniškiai”. Ęą- 
dangi įęų yrą <įąųg anglių ka
syklų, tai Įięįuvįai, pabėgda
mi iš baudžiavos, apsigyveną 
Škotijoj. įr padarė sąų geyą 
gyvenimų. Turi savų parapijas 
įr. iaįkrąš^ius.

Škotiją kaįnuoįa, tad pįe- 
męnys, kurie yra tos šąliea šo
kikai, neturi labai daug ly
gios vietos šoklį. Užtat jų šo
kinį užįąia tik vįęjąos pęd,Ps 
(daugiausia tris pėdas) vieta, 
ir sto.vėdąipį ąnį viepos kojos 
meta ar spyrių visokiais, bu
dais ir į visus šonus antrąją 
koj$‘ Tię šokiai vadinami 
“Ęighland Fling-Kalniškių spy 
rirpas”. Šipojs, pępąp^astuą ŠQr 
kins matysite Beliajaus kon
certe, Padėkavonės dienų, lap
kričio 28, Lįętųvįų Auditori
joj. Dvidešimts septynių tautų 
šokiai bus rodomu

štai aplaikytas laiškas iš 
Žagarės nuo Laišv. ętinės- 
Kulturos Draugijos skyriaus. 
Laiškas pats paaiškina reika-? 
įą ir aš tikiu, kąd Chicagos 
žagariečiai neatsisakys ir lo
baus Lietuvos Žagariečius pa
remti pinigiškai.

—D-ras A. L. Graičunas.
LAIŠKAS.

Gerb. p. Dr. Graičųnui: — 
Labai atsiprašom Tamstą už 
musų apsileidimų, kad nera- 
šem iąišk°« Mes laukėm pro
gos išimti paveikslus ir pasių
sti tamstai. Tai dabar gavoną 
išimti paveikslus ir siunčiam 
laišką drauge su paveikslu. 
Labai dėkavojam yisos drau
gijos vardu už tamstos vargą 
ir pasiryžimą toj srity. Tams
tos pastangos dąvė gerų re
zultatu.

KAZIMIERAS TRANAŲSKAS
Persiskyrė su Šiuo pąsauliu 

spąlip, 3 D valandą ryto 
1935 irt., ‘sulaukės pusės am
žiaus, gimęs 'Jfęlįšiii apskr., 
Plungės P.arąp.

Amerikoj išgyveno 22 mętus.
Paliko didęliąme nuliui ’ 

moterį Marijona PQ tėvais Bal- 
sąitė, 2 sūnūs Kazimiera ' ir 
Juoząpa ir giminės.

Priklausė prie Dr-stės Palai
mintos Liėtuvso, Lietuvos Ūki
ninko, Lietuviu Piliečiu Kliubo 
ir ęhicagos Lietuviu Dr-jos 
Savitarpinės.

Kūnas bus pašarvotas 2319 
S. Winchester Avė. *

Laidotuvės jvyką pirmadieni 
spąjio 7 dįen, 8:30 yal. ryto iš 
namu i Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu- 
įmgos pamaldos už vėlįonįę 
siela, o iŠ ten bus nulydėtas j 
Ąv. Kazimiero kapines.

Visi a. ą. ĘaMmięKO Tra> 
nausko giminės, draugai ir pa- 
žyętųmi ‘ ėsąt nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti/ laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna- 
yitną ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris. Sunai 
ir gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Lachawiėž ir Sūriai/Tel. 
■^Į^far.1—.....■■■1/111

PnąDĄUG SVMjmK2’AV0JINGĄ JŪSŲ 

NunjažJlnklt svori saugiai su, 
, ''METAB'OLIN

Dykai medikais egzaipinaeŲa ir patarimas 
Keturių 1 savaičių gydymas kainuoja tik 
$ę.QO. Tele^onuokit, rašykit arba atsišaukit,

galva ir koja. Guli St. Paul li
goninėje.

Troku važiavo, Joę Scott, iŠ 
Leaf River, III.

PRINCESS TEATRE
So. Clark prie Jaclęson

Bus rodoma rytoj
SOVIETŲ RUSIJOS FILMĄ

^KAIMIEČIAI” !
25n Iki 2 va! kasdien !

PRANCIŠKUS SKIRKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 4 dieną, ' 
r'yįe 1935 
tu amžįaus, gimęs Šiaulių ap. 
Triškiu paįąp., Meškių kąįPĮe,

Ame^koj išgyveno 22 metu 
Paliko didėliame

moteri Mortą po pirmo vyro 
Baltaragienė, 2 broliu Dominin
ką ir yilįmą, pusbrolius, pus
sesere ir gimines, o. Lietuvoj 
tęvą, seseri ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi
3036 Union Avė.

Ląidętųyės ivyks pąnecįėlį 
spalio 7 dieną, 10:00 vai. ryte 
iš nąm.U i Šy. Kazimiero ką-

a. a. Pranciškaus Skir- 
kos giminės, draugai įr pažys
tami ęsatį nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jąm pąskųtipi pątąrnavį- 
ma įr ątsįsvęikinimą.

! Ruduo pftt. I^žįavi- 
mftŪ tyrame
ore užsibaigė. Prasidęęlą ąęzų- 
nj? frarajį T •• 
parengimus Ciceroj mes ture- 
šįąąe Liąę^bęs ę^ętąįąėję/ Šį 
svetainę tai musų Auditorija. 
Ji yra nuomojamą ne tik sek
madieniais ir šeštadieniais, b ?t 
ir paprastais yąįąyąįę, ir už 
labai prieinamą' kainą.

I Nors ir sunkus yra laikai, bet 
Liuosybės svetainė apsiipoka. 
Bąlkąno mažoji syetainę atre
montuota, daro , gerą įspūdį ne 

■tik į dąliųinkųs, bet įr į pąšą- 
linius.r . . -v,

•Suprąntaiųą, repiontąs kašta
vo šimtą kitų. Reikia pinigus 
sukelti, ir aš tikiu tai bus pą- 
cįąryta visų bendromis pastan
gomis. šiuo tikslų yrą ręn- 
giąmį du vakarai, bųtent spalių 
mėn. 5 ir 6, t. y. šeštadienį 

: (šiandie) ir sekmadienį (rytoj}, 
įlįįiųbų, draugijų ir visų šėri- 
inįnkų priyąįmriąs yrą dąlyvąty 
Įtį šiųosę padengimuose įr ęęn- 
itų kiįų paremti LiuęsyVės sve
tainę.

Draugyste Lietuvos Karei
vių jau prisidėjo savo $15 pa
rama. Jos pavyzdžiu turėtų 
pasekti visi kiti, nes Liuosy
bės namo, bęų^rpyės dabaytįnis 
stovis ir ateitis priklauso nuo 
pačių šėrininkų* O. stambiausi 
šėrininkai yra tai pąųdpųęą 
Rožes kliųbas ir jo/nariai. įr 
įęnka pasakytų,;kad jie yraj 
'gęrįąųsų kįtaip sakąiįt, ątąių 
Viausį Liuosybės namo rėmėjai 

■biznįo, atžvilgių.. Jie. lęųgyąi 
galėtų pasistatyti svetainę ša
lių, nes turį dų lojus žemes. Bet 
to jie nedaro, ba įvertina L. 
L. N- B;., jie duodą progą ben-

w. J. Freckęlton 
Coąl Co.

Anthracite COAL Bituminous 
Pochantas ir kitų rušiu 
Raihvay Yard and Office 

Forty-Seventh an' 
Phoriė: Yar< 

įsteigta 1880
Musų reputacija yra išdirbta per 
ilgus’ metus pardavinėjime aukštos 
ni^es aiM$g - įf ^^rnį-

PIONEER 
Pocohontas Mine Rųn, tonas 

$7.15, perkant 5 tonų lodą 
SHŲLMISTRAS BROS. 

2405 W. 42nd St.
Phone Lafayette 6300

Dabar norim parašyti apie 
nelauktą taip greitąį džiaugsi
mą. Wtot, gąvoną 3į dol-ęį 
1935 m. rugsėjo m. d. nuo 
Žągarės klįuį)Q. Jie yra išrin-į 
kę tam tikrą komitetą aukom 
rinkti, kuriami vadovauja M. 
Mirovitz. Mes labai džiaugia
mės tokia brangia parama, už 
ką tariam tamstai* ir minėtaną 
komitetui širdingai dėkui. 
Siunčiam tamstai vienų pavei
kslą mUsą kąpįnių atįdąry- 
mo kaipo padėkos simbolį 
ųž tamstos yąrgą.

]>Jorim parąšyti apie savo 
laukiama darbus. T|irim dar 
skolos už kapines mokėti; 
taippąt sunkus buvo ir ati
darymas, nes norėjau pilnai, 
kaip reikia, atidaryti. Tąi* bu
vom pakvietę Dr. Joną Šliupų, 
kuris atliko įdojnių paskaįtų; 
griežikus samdėme ir laikinai 
aptvėrimas kaštąvo. Nors ir 
buvom numatę iš anksto iš
laidas ir skolas, Ipęį pasiryžę 
buvom ir dirbom. Iš viso tu- 
nėjome skolų 200 litų, kurios 
turi būti greitai grąžintos. Bet 
laimė: kai gąvom nuo brolių 
amerikiečių, tai jau greitąsias 
skolas tuojau atįygįnom, nes 
išmainę atsiųstą čekį 3į dole
rį gavom 182 litų ir 25 centus. 
Mes tuojau ’atsispyrėm ir da
bar jau skubota skola sumo
kėta.

Dar turėsime žiūrėti aptvė
rimui pįųįgų. Bie tų, daę yęik$ 
dar baigti mokėti už kapinių 
žemę, tik dar terminas nepa
sibaigęs, tai tuom ir esam pa
tenkinti. Manome, kad galėsi
me baigti mokėti skolas ir ap
tverti, nęrs ir nę labai gražiai, 
bet tvarkingą!.

Baigdami rašyti spaudžiam 
gąrbingą ranką, Įteiktam 
džiaugsimu daliųdamies su gi
lią pagarba,

Kaxląuskast pirm.
Š. Genutis, sekretorius.
V. Stankūnas, kasininkas. 

Žagarė 
1935. m. rūgs. 20 d.

STOGU DENGIMAS 
ROOFING

i Kas buvo budavota per 30 
metų, tai dabar tūli išsigarsį- 
nę vietos darbuotojai lietuvių 
tarpe sumanė tą visą darbą su- 
ųąikįntį polįįiniąią sųmętųnąįs 
sąy9 naudai. Lietuvių Pageri
nimo Politikos kliubas Cięęrvj 
gyyąęją iąu 30 ųietų ir turbut 
nė manyti nemanė susilaukti to, 
ką šiandie susilaukė.

Kliubas praėjusį pąvasarį tu
rėjo nętųąžą nęsųsiprątbną. Lai
kinai nesusipratimus aprimo. 
Vilkai buvo sulindę į avių kai
lius, Bet pęreiįą mėnesį kai
lis sprogo, ir vėl jįę pradėjo 
šėlti. Ve faklaį: Ęįįųbų susi
rinkimai yra laikomi kas tre
čias antradienis kiekvieno mė
nesio Liųosyb,ės syetąinęję; prą- 
ėjųsį menesi prieš susirinkimui 
įvykstant pasirodė ‘‘Drauge” ir 
(‘Vilny” pranešimas pęsįrašytaą 
Valdybos,* kad Lietuvių Tągę- 
rinimo Politikos kliubo susirin
kimai yra perkelti į parapijoj 
svetainę, žinoma, daug kliu- 
bįečių tapo s.ųkląięlįntj, vieni jty 
nuėjo į parapijos svetainę, ki- 
ti-gi susirinko paprastoj vie- 
lęjį, į. y. Liųosybes syetąinėj,; 

I . Neatsrlankįųs pirmibipkili Ą. 
Pociui, susirinkimą atidarė pi^ 
mįmųko padėjėjas j. Kimbar- 
kas. Papildžius kitas valdyboj 
vietas, sųsirinkimaš laikyta. 

I Susirinkimas buvo tvardąs.
Priėjus prie valdybos rapor- 

įtųj paąiš^ėįo, kad kliubo vąldy- 
jbęs dabs P^be^uįąb bą.d pą- 
įbėgę yra pirm. A. Pocius ir 
finansų rųštiųipkas, B.ertašįųs, 
kad jie laiko susirinkimų para
pijos syętųiųęję šįo p.ątięą klįų- 
Ibo vąrdų. Ap^syą^sęiųs klausi
mą nutarta saukti nepaprastą 

į (ekstra) kliubo susirinkimą at- 
Iv/rutemis susidariusiai pade- 
jėiaį apąvąrstyti. Dą^b^s pąyęątą 
I peikiančia j ai Komisijai ir Ii 
kušiai Valdybos daliai.

‘ Nepaprastas sųsirinkimąs bųj 
Y9 sušauktas rugsėjo 27 d. Ap- 
'svarsčius reikalą nutarta pa-, 
įrųo^iįi tam ti^ą ręzoįįuęiją 'i 
i įteikti pabėgusiai valdybos da
iliai su reikalavimu, kad neva?: 
i totų kliubo vardo ir grąžintų 
'kliubo turtą, kurs pas jųęs ran
dasi.

į šiai užduočiai atlikti tapo įš- 
^įnkt^ Kęųįite.taą įs Penkių aų- 
įmepų. Ką šis Komitętas nų- 
yęiks sužinloęįiųę sękųme klįu-, 
ibo susirinkime, kurs įvyks spa
lių mėn. 15 d. ■ Liuosybės sve- 

į tainė j.—Klįubįetis,

sūnus Juozapą, ir Ąltopęą ir 
1 dukterį B^ariįslava/ 3 seseris 
Qųą D^vinskieųę. Mąręelę. Iva
nauskienę, Pęt^oriele Tarvidie- 
ne. 2'švęgeriu lanaca Ivanaus-

V. 19..šeimyna- U ^ęęną Tųr.- 
vida ir šeimyna, gimines ir kąi- 
mvnua. b* Lietuvoj, gimines. '

Kūpąs, pašatvo.tųs rantysi 
122 Kensingtdn Avė.

Laidotuves įvyks panedėli 
spalio 7 dienai 8:00 vai. ryto 
iš namu i Visų /šventų parapi
jos bažnyčia, "kurioje atsibus 
gedulipgęą pamaldos už velio
nės siela/o iš/ten bus nulydė
ta i šv. Kazirrtiero kapines.

Visį ą. ę.' Agotos Sįulgin§-
W- fystanji mt nuoširdžW įYie- 

cianu dalyvauti įaidotuvese įr 
suteikti jųi paskutini pątarną- 
vima ir atsisveikiriiiria.

Nuliūdę įiekame,
Šųųai. Duktė, Seserys, 
Švogeriąi įę, Gimines.

Patarnauja, Jaidotįuyįii direk
torius S. M. Skudas, Telefonas 
Monroe 3377.' ’

THE BRIDGEPOBT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus Ir mes pasa
kysime Hek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį bU^orystAs 
darbu.

8216 So. Halsted Straet 
Tril VICtore 40tt.

Šoks škotišką ^Kalniškią spar 
dymosi” savo, kąnęert,e

P.CONRAD
STUDIO

420 W, 63rd St
Enęlewood 5883-5840

Dar gražiau, moderniŠ- 
kiau įrengta.

(. 1J 9 ■»*"»* ■ I '4 i F« s i. f * ■■<>" i y i K ’ ‘

DEGINIMUI PUODAI, kitur 
svarui 18c; musų /Į 
kaina ------- ----------------
GROTELIAI, kitur svarui f g 
20c; musu kaina ------  #”7*
VANDENIUI VIEDRIUKAI, 
kitur svarui 82$; 
musu kaina ----------
PEDĘNĄMS KRATYTOJAI, 
kitur svarui 22c; 
musų kaina -------------

1936 Metų Mįdgęt RĄPĮOS 
nuo

19.50
1936 ConsoĮe B^DIOS nuo

39.50
PASIRINKIMAS:

PHILCO
ZENITU
R. C. A. VICTOR 
ir kitų

Kiti visi Radios. Demonstra- 
toriaį. Krautuvių Semjpelįai 
ir išiuaiuyti.

PIĮ.NAI GARANTUOTI 
Parsiduoda už mažiau kaip 

vięjąą trečią dąlį tikros 
verčias

$25.00 vertės $g y g 
$50.0ft vertės

$75.0Q vertės

^98.00 vertės

Ir daugybes kitų..
Lęngvųs išmokė jįma i.

Didelė nuolaida už senus w • « > • r j. ..

radios mainant ant ųaujų

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS biznio sąrašas 
AiarABETO TVARKOJ®

šis skyrius yra vedamas tikslu pagęlbiti musų skaitytojamą »u- 
sąrasti, kur galima nusipirkti (vairia paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Cąnal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jęigu tik 
jų bus galima gauti.

Čią susįrasit ko tik 
jums reikia

Bęliajųs perodysko
dėl škotąj šokiuose 

spardosi
DŪMINES PAIPOS

7 coliu įlenkimas arba
palpa ____ ____ ____
8 colių {lenkimas arba 3514
O colių įlenkimas arba Ą 
paipa ------
10 colių įlenkimas 45
arba palpa ------------- . rj

26 Gause Galvanizuoti.

ONA BENDžlUNIENfi

Ęersiskyrę stf Šulo pasauliu 
spalio 2 'dieną,' '4:00 Valanda 
pę piet 193j5, m., sulaukus 46 
metų amžiaus, gimus Briedžių 
kaime, Sintautų Prirap., šakių 
ąpskr. ' ■ • :t-l-
' Amerikoj išgyveno 29 metus.

Paliko 'didėliame ' nuliudiriiė 
sūnų Joną, dukterį Monika,

Walter Norivęck. įr anuka Ta- 
muka 3 pusbrolius Antaną, 
Juozapa ir Jom .Mockus ir gi
minės, o> Lietuvoj motina, bro
li ir giminės.

‘ Kūnas • pašarvotas randasi 
3440 So. Wallace ’St. /
' Laidotuves ivyks pirmadie

ni, spaliu ' 7 dierią, 8:00 vai 
ryte iš namų į ŠV.' Jurgio pa
rapijos' bariyčią,; kuridje' atsi
bus gedulingdS ^ pamaldos už 
veliones siekį, b iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines. 
' ’ Viši a. a. T>no,s ’ Bendžiųriie- 
nės gimihės, draugai i? pažys
tami "esišt nuoširdžiai kvįečia- 
nu'dalyvauti’ laidotuvėse ir su
teikti jai prtskiitini patarnavi
mu ir. ątsūveikinima.
' Nulįude liekame,' f;

' SUntis, Duktė, Sesuo, 
š\ęgedš. žentas, pįsbrdlihi įr‘ Giminės.

Patafoauja ’ laidotuvių direk
torius A/’ Pebkiiš, -Tel.. Cicėro

VISŲ GEBŲJŲ
IŠDIRBYSČIŲ

NAUJU 1936

Radios

MtadĮeniSf; Spalių 1935

Gerb. Chicagos Ža- 
gariečiams vieša 

padėka

... ; ,Q F 11 L* E ••

URI^

BOILERIŲ

ACME FURNACE REPAIR 
PARTS CO. {2 krautuves.

RCCOMMf Nbtj
■ rO«40YE,'R>

32 6 S STATE ST 
O/įjositc Da\ is Siorr

FURNACE
TAISYMAS

TIRED 
■REDDEKED 
fe.. EYES :

123 X. UALSTKI) STREET 
l\'l. JL'viiiarkt t

1010 ST. CH \RLES ROAl).
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Tik Už Vieną Dolerį 
Gardžiausia V a-

karienė
Puikiausias programas, šokiai, atstovų 

pranešimai ir t.t.
Klausyk, tamstytė, ar ištiknjjų “Naujienos” už vie- j 

ną dolerį tokią šaunią vakarienę duos ir dar su tokiu 
dideliu programų? — klausia manęs vienas žmogus. '

—Suprantama, kad taip ir bus. Juk žinai, kad 
“Naujienos” nenori uždirbti tūkstančius iš šio vakaro. 
Jos nori susitikti su visais gerais Chicagos ir kitų mies
tų lietuviais. Pasikalbėti, pasitarti, pasidalinti minti
mis. Išgirsti ką papasakos parvykę atstovai iš Pasau
lio Lietuvių kongreso, Kaune.

; —Bet ar galima už vieną dolerį ir vakarienę ir to
kį šaunų programą duoti?

—Kodėl negalima. Su gerais norais Viskas yra ga
lima daryti. Juk žinai, jogei “Naujienos” visuomet da
ro su gerais norais. Šis bankietas yra rengiamas ne pa
sipelnymui, bet dar didesniam draugingumui. Pas nau- 
jieniecius draugingumo nestoka, bet jie nori ji dar la
biau padidinti. ’

—Aš manau, kad jus tiek turėsite svietelio, jog ne-' 
galėsite nei į svietainę sutalpinti.

—Butų malonu, jei tamstos žodis įvyktų. Supran
tama, rengėjai ir nori kiek galima daugiau svečių tu
rėti. Juo daugiau, tuo geriau.

Mudu išsiskyrėm. Aš nuėjau savo keliais, o jis sa
vo. Tik ketinome vėl greitai pasimatyti “Naujienų” iš
kilmingame bankiete.

.Naujienų Bankietas Spalių 13 d. Sokol sve
tainėj, 2345 S. Kedzie Avė. Bilietus pirkitės 
dabar!

NAUJIENdS,nChięago, III.
. ............................... ..........................................• ■■ .........................................

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

AUTOMOBILIU CHICAGOJE.
Musų' automobilių kainos dar niekuomet nebuvo taip žemos* kaip dabar. 
Mes garantuojame, kad tokių žemų kainų niekur kitur nerasite.
Kiekvienas karas yra perž|prėtas musų ekspertų inžinierių ir suteiks 
jums daug metų užganėdinimą ir patarnavimą.
Mes priimsime jūsų seną karą į mainus, o kitus lengvais išmokėjimais.

BUICK—Vėliausis 1933 sedan, ne
galima atskirti fluo naujo. 
Taipgi 2 1932 ir 2 
1931 sedanai po, .......

———Ui n liteli..!.^ • n M, . < ll uit t <*> < f» II ■ ĮĮli «■ ■■ I I* HMM—i

FORD—Vėliausis 19Š4 sedan. Nau- 
„ .jas . Taipgi 1938 it 19.82 se

danai ir Coupe, * 
po ............ .... .......u..,

te

DOLGE—Vėliausia 1985 DeLuxe 
sėdan. .Ne daugiau 30 dienu 
senumo, 90 dienų garantija 
išdirbėjų ir musų. 
1904, ii/83 ir 19d2 
DeLuxe sedan .......

OLLSMOBILE — Naująųsias 1934 
DeLuxe sedan. Negalima at
skirti nuo nauj,o. . Taipgi 

A1982 sadan kaip 
naujas .....  I

CHEVROLET — Naujausias 1933 
DėLuxe ' . sedan. : Nevartotas 
Turi trunk, knėe dctįon, aįr 
ratus. Taipgi 1983 

{ sėdan, ....
Mate-

PLYMOUTH 1934 sedan, duos 
daug metų uŽjyanėdinimo. Mo- 

, toras ir tajerai. kaip nauji.
Taipgi 1931 sedan 
tik ....:.......... ..f..te..........

, ' ..................................—........... ■ ' te. ,i

GRAHAM 1934 sedan, taip kaip 
iš dirbtuvės , ir 1932 , A Ė

sedan, tik .....  .......
AŪBŲRN—1933 DeLuxe , sedan,

kaip naujas, $293
PACK ARb—1931 DėLtfice sedan, 

puikus karas, hėvar- 
totas .tik ....... ...... ....

NASH—Vėliausia 1934 DeLuxe 6 
sedan. Gražiausia mažas karas 
Chicagoj. Taipgi 1983 ir 
1982 sedanai «275

—...... :
PONTIAC—1935, 4 durų DeLuxe 

sedan, kaip' naujas, Taipgi 
1932 sedan, ’275

CHRYSLER—Vėliausis 1938 De-;
Lųxe sadan, beveik nevartotas. 
Pamatykit, kad įvertinus. Taip
gi 2 1932 or
sedanai ........... .......... ■ “w

HUPMOBILE—DeLuxe 1932 sėdį 
perfect, neatskirsit $9C|£ 

nuo naujo ....... .
MES TURIME 1928, 1929 ir 1930 FORD, CHEVROLET, BŲICK, NASH, 
STUDEBAKER, .MARMON, OLDSMOBILE, RĖO, 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 DĄBAR! •
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nėdėliomia. iki. 9 vai. vakare.

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

ATSIMINKITE MUSŲ NUMERĮ!
■M?

šeštadienis, spalių 5, 1935 / 
'i

P. Millerienė Grant 
ligoninėje vidurių 

operacijai

Beda, kad Dabkus 
mylėjo ne merginai, 

bet jų marškinius
“Makalų šeimynos” 

nė, žymi scenos
Makalie- 

artiste

P. - Mille-NORTHSIDE.
rienė, Chicagos Lietuvių Drau
gijos finansų sekretoriaus, P. 
Millerio, žmona, vakar atsigu
lė į Grant ligoninę, 551 West 
Grant Place, operacijai.

Ji apleido namus vakar pj 
pietų. Gyvena adresu, 1515 
North Irving avenue.

P. Millerienė yra labai gabi 
scenos artistė, Birutės choro 
narė, ir radio vaizdelio, “Ma
kalų šeimyna” žvaigždė, Ma- 
kalienė. Tikimasi, kad opera
cija (vidurių) bus pasekmin
ga, ir ligonė greitai pasveiks, 
ir vėl linksmins lietuvius sce
noje ir per radio. Ji labai daug 
pagelbėjo sukelti pinigus Įeit. 
F. Vaitkaus skridimui.

Tni» delicious cheese food l< 
DIGESTIBLE AS MILK
ITSELFI

TTidden in Velveeta*s richly mild 
Cheddar Chc«Be flavor are nealth* 
protective elementą of many fooda.

It’s wonderful for children. Servo 
Kraft Velveeta—in sandvviches, in 
ccoked diahes ... often! '

BAKING POVVDER 
for finest baltinus 

Šame price Today 
as45years ago- 
25 ounces for 25$ 
Manufactured by baltins powchr

supurviriun o< «»p<rt cUmlsts 
of national raputation.

MILLIONS OF POUNDS HAVE’BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

Už tai dabar turi dūsauti tvan
kioje nuovadus kamarėlėje

v --------------n---------- --- $■»>' -‘y
Andrius Dabkus iš Palatine, 

Chicagos priemiesčio, dūsauja 
ir bėdavoja.

Bėdavoja ir dūsauja kam j’.s 
mylėjo. Mylėjo ne merginas, 
kaip jam reikėjo padaryti, bet 
savo jausmus liejo ant merginų 
apatinių marškinių.

Niekas nebūtų kreipęs per 
daug domės į tai, kaip ir ką 
Dabkus mylėjo, bet bėda buvo 
ta, kad jam reikėjo labai daug 
tų marškinių.

Kad marškinių zoposą dapil * 
dyti, Dabkus nakties laiku slan 
klodavo po kaimynų kiemus ir 
nuo virvių padžiovintus marš
kinius sugraibydavo.

Palatine ir Dės Plaines mo
terys, nerasdamos savo gra
žumynų, ėmė kelti skandalą. 
Ėmė kelti tokį skandalą, kad 
Kenneth Meyer, miestelio ad
vokatas, nusprendė, jog 
laikas ką nors daryti.

Sumanė jisai užtaisyti 
kui sląstus. Vakar naktį
bino jisai kieme savo namų, 
1'055 Dės Plaines avenue, žmo
nos marškinius. Iškabino gra
žiausius, kokius tik galėjo ras
ti, o virtuvėje patupdė policis- 
tą saugoti.

Neilgai policistui reikėjo 
laukti. Atslinko į kiemą musų 
Dabkus ir ėmė marškinius n jo 
virvės traukti.

Bet tais ifiarškiniais jam ne
teko pasidžiaugti, ries netrukus 
atsirado nuovadoje, kur jį ir 
radome šios žinios; pradžioje.

Dabkus užlaikė barzdaskutyk- 
lą ties 1031 Touhy avenue, Park 
Ridge. Ten detektyvai rado 
pilną šėpą prikrautą marškinių. 
Dabkus aiškino, kad su marš
kiniais labai gerai valo langus.

kūnas V. Vatikus attiko didelį 
aviacijos darbą, nugalėjo bai
sia saudras ir padarė'rekordą. 
Tai visgi musų lakūnas y>a 
gabus ir drąsus. Nesuvylė hiu- 
sų—išpildė savo duotą pažadą 
ir atnešė didelę garbę Lietuvai 
ir sau.

Linksma mtims, garbė il'eap- 
sakbma lakūnui. Mėš ^isi cfal? 
javomės dėl jo žygio ir viskas 
nenuėjo niekais. Nuveikėm. 
Bet kur tų visų akys dabar tu
ri žiūrėti, kaip tai vanagų, ma 
rijonų ir tautininkų bei bolše
vikų. Jie rėkė be paliovos am
žino žmones. Kas gi da^ar 
daryti jiems. Gėdą apturėjote 
ir nuleidot sparnus. •

—J. Chinikas.

Sudriko Radio pro-
i 1 ’ * < • ' JL

gramo laikas per
mainytas nuo l:30 
iki 2 v,jpo pietą 
Nuo ryt Hienos kiekvieną 

sekmadienį Budriko radio pro- 
t bus, duodami ftūo 1:30

atėjo

Dab- 
iška-

Garbė Vaitkui ir 
“Lituanicai h”

Garbė lakūnui Įeit. F. Vait
kui ir ‘‘Lituanicai II”.' Hero
jus yra tas, kuris nugalėjo 
baisųjį audringų vandenynų. 
Kaip ten kas nesakytų, bet la-

Sekmadienį SLA. 260 
kuopos susirinkimas
MARQUETTE PARK. — 

S.L.A. 260 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks 6 dieną spa
lio, 2 vai. po pietų paprastoj 
vietoj, 6641 So. Western Avė

Gerbiamieji nariai ir nares, 
esate kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime, nes randasi 
daug svarbių klausimų, kurie 
turi būti išrišti. Taippat išgir
site delegatų raportą iš 6rto 
Apskričio konferencijos.

Bukite visi.
M. Palloch, Sekr.

RADIO

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimą Sekmadieni spa
lio. 6 d. šių metų 12 vai. diena, Chi
cagos Lietuviu Auditorium svet., 
3133 S. Halsted St. Susirinkimas 
yra svarbus, todėl kiekvienas drau
gas privalo pribūti. P. K. sekr.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliu
bo mėnesinis susirinkimas ivyks ne- 
dėlioj spalio 6 d.. 1935 Hollywood 
svet. 2417 W. 43 St. 12 vai. diena. 
Visi nariai-ės malonėkite atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalu svarstimui.

St. Narkis, sekr.

Draugystė Garsus Vardas Lietu
vaičių laikys savo mėnesini susirin
kimą nedėlioj spaho 6 d., 1985, 
Krįkscuno svet., 4501 S. Ash’nnd 
Avė. Pradžia 2 vai. po piet. Nebu
vus pei* vasara mitingu atsiranda 
daug svarbių dalykų dėl; apsvarsty
mo. Meldžiam visų draugu susi
rinkti. Valdyba.

. į . -- - -----
Dariaus-Girėno Am. Legion Auxi- 

lary Unit 271 mėnesinis susirinki
mas -įvyks pirmadienį, October 7. 
1935, 8:00 vai. vak. J. Yuškos svet., 
2417 W. 48 St. Koresp.

daržo Uždarymo išva
žiavimas rengia DARŽO 
SAVININKAS, NEDĖLIOJ, 
SPALIO-OCT. 6 Shady Tree 
Inn. Archer Road, skersai ke
lio nuo Oh Henry Park.
Bus gera muzika, skanus val
giai. Kviečiame visus atsi
lankyti',

JUOZAS SPAITIS.

vus per vasara mitingu 
varbių dalykų dėl; apsvarsty- 
MeldŽiam visų draugu susi-

Kalendoriai
1936 m.

<■ ——! 

Naujienos gavo pa
vyzdžius labai gra
žių kalendorių 1936 
metams.

gramai
iki .2 vai: po pietų iš stoties 
WAAF 920 kiElšaltesniam orui 
atėjus visiems darosi maloniau 
pasiklausyti rądio programų 
savo prigimtoje kalboje, ypa- 
tingaįpbjpiet^f-^ad; ir ryt 
dieną; išgirsite gražių dainų ir 
šaunios nąuzikos bei naudingų 
pranešimų apie didelį išparda
vimą rakandų ir radių Budri
ke kratų vėse per ateinančią 
savaitę, pradedant nuo šio šeš
tadienio.—-P. X.

Biznieriai, kurie ma
note spausdinti ka
lendorius ateinan
tiemsmetams, malo
nėkite atsilankyti į 
‘Naujienas’ pamaty
ti mūšų pavyzdžius 
ir kainas.
‘Naujienų’ ofisas at
daras kasdien iki 8 
vai. kas vakaras.
1739 S. Halsted St.

Tel Canal 8500

CLASSIFIEDADS
PRANEŠIMAI Automobiles

CLASSIFIED ADS
PARSIDUODA pečius “HEATER” 

viena žiema vartotas. Parduosiu 
pigiai. Taipgi parsiduoda lovos. 
Visai naujos. 827 W. 34 Place, 1 
floor back.

Musical Instruments
Muzikoslnstrumentai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentų 

$175 piano accordion special .... $90 
$18 kornetas — klemetas ....... $6.50
$35 Bohemian Clarnet Co. sax.... $20
$65 Martih naujas sax ..............  $45

Gitara $4.50. Visi bubnai. 
GOLDSTE1N MUSIC SHOP 

914 'Waxwell St.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ 

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

Rudas caracul ..:.............
Jap mink .......................
N a tūbai maskrat .........
Leopard kates ...............
American broadlail ........
Northern seal ................
Tikra esatem mink ......

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

Ekonomijos sekcijoj.
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė. 
Atdara- iki 9 vakare.

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

$150
... $8

$18

PARSIDUODA vartotas materijo- 
las: lentos, langai ir durys.

2730 S. Ashland Avė.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

IEŠKAU pusininko į Tavern biz
nį, biznis geras, vienai moteriai per
daug darbo. 3416 S. Walace St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA patyrusio kriau- 
čiaus prie taisymo vyriškų ir 
moteriškų drabužių. Geram 
kriauČiui geras užmokestis. 
Atsišaukit Liberty Tailor Shop 
1403 S. 49 Ct., Cicero, III.

REIKIA patyrusių darbininkų dar
bui geležies atkarpų jarde.

2133 S. Sawyer Avė.• . ----- o-----

REIKIA likerių pardavinėtojų. 
Mokam gera komisą ir bonus. Pa- 
simatykit su Mr. Motei, 2038 W. 
51 St.

REIKALINGAS
na, kad butų patyręs ant moteriškų 
gailiniu (furs). Atsišaukite tuo jaus, 

4554 S. Paulina St.

kriaučius geisti-

REIKALINGAS senyvas vyras 
prie namų darbo už mažą atlygini
mą. Anna Pūkis, 87th St. ir Forest 
Avė. 4 blocks West of Kean Avė., 
Willow Springs, III.

REIKIA siuvėjo prie seno ir nau
jo darbo ir prie kailinių. Atsišau
kite tuojau. 2415 W. Marąuette Rd,

REIKALINGAS porteris i tavern, 
duosiu valgi, guoli ir primokėsiu, 
turi būt su gerais liudijimais.

1986 Milwaukee Avė.

Flats Wanted 
 Ieško. Flatų

NORIU renduoti ilgam laikui cot
tage arba vieno flato namuką, su 
garažu arba jardu, Bridgeporto apie- 
linkėj. Pasiulykit, 3425 S. Emerald 
Avė.. 1 lubos.

f urnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys ap

šildomas karštu vandenių, dėl dvie
jų pavienių arba vedusios poros.

10858 So. Albany Avė.

ŠVIESUS, frontinis kambarys ren- 
don, vienai ypatai. Gali varto a 
virtuvė. 4547 S. Talman Avenue. 
antros lubos.

—O—

RENDON šviesus kambarys su vi
sais patogumais — Su ar be valgio. 
6815 S. Maplewood Republic 6251.

KAMBARYS ant rendos. Didelis, 
šviesus, karštu vandeniu apšildomas. 
6836 S. Maplewood Avė. 1 floor. 

...... . .... . ............ ......
Business Chances

Pardavimui Bizniai
TAVERN pardavimui arba priim

siu pusininką. Vienam persunku, nau
jo styliaus i fikčeriai, su laisniu, bar- 
genas. Yra gyvenimui kambariai. 
Parduosiu už pirma geriausi pasiū
lymą. 1752 W. 47 St.

r

PARDAVIMUI GROSERNĖ, deli- 
catesen, saldainių ir mokyklos 
smulmenų krautuvė, su namu arba 
be namo, 8349 W. 59 St. Taipgi 
modemiška bučemė 3341 W. 59 St. 
yra ledo mašina, kaunteriai, elektri- 
kinis mėsai piaustytuvas, naujas 
Chevrolet trokas. Įsteigta 10 me
tu senumo. Pardavimo priežastis— 
du bizniai. Savininkas,

KUCERA 
3341 W. 59th St.

• Hemlock 2178

PARSIDUODA Tavern su dviejų 
flatų namu, geras bargenas. važiuo- 
,’u i Lietuva.

10851 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA barbernė geroj vie
loj. Biznis išdirbtas per ilgus me- 
us. Fikčeriai nauji, kaina pigi. 

?rieastis, einu i kita biznį. Atsišau- 
kit antrašu 2506 W. 69th St.

PARDUOSIU arba ieškau pusinin- 
co i Tavern. Biznis gerai išdirbtas. 
Priežastis pardavimo, turiu 2 bizniu.

1130 South Canal St.

KAS TURI Tavern licence aš tu
riu visus tavern Įrankius, ieškau 
pusininko. Kas nori atsišaukite, 
3827 Emerald Avė. Tel. Boulevard 
4586.

PARSIDUODA grosernė visokių 
smulkmenų krautuvė. Labai gera 
Vieta dėl bučemės. Biznis išdirbtas.

2534 W. 45 PI.

Progresą Krautuvė 
linksmina klausys 

tojus
Rytoj, nedėldienį, 11-tą valan

dą prieš piet, eina reguliaria 
sekmadienio lietuvių radio pro- 
gramas, leidžiamas pastango
mis Progress Furniture Com- 
pany, 3224 So. Halsted St., 
kurie susideda iš žavėjančų 
liaudies lietuviškų dainų, gra
žios muzikos, įdomių kalbų ir 
pranešimų, kurių išpildyme vi
suomet dalyvauja žymus dai
nininkai, muzikai ir įvairiu 
menininkai. Taip pat ir ryt 
dienos programas bus tokio tu
rinio. Todėl nepamirškite pasi
klausyti, nes į>$e visko bus 
pranešta įdomi!) žinių iš .Pro
gress Krautuvių didelio išpar
davimo, apie sūdomas nepap- 
rastase prekių vertybes. Nepa
mirškite pasiklausyti.—Rep. R.

TAUTIŠKOS PARAPIJOS PASI
LINKSMINIMO VAKARAS ivyks 
nedėlioj, spalio 6 dieną, Parapijos 
svetainėj, 3501 S. Uniort Avė.

Pradžia 7 vai. vakare.
Kviečia

KŲN. S. LINKUS ir 1 
KOMITETAS.

Apie 3000 lietuvių
Vyrų ir moterų

... Yra nariais
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS

Ar Tamsti esi nariu?
Jeigu nesi, tai kodėl?

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Konkursai baigsis spalio 31d. 
Metas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ofisas atidaras >

Pirmadieniais, ketvirtadieniais visų 
dienų, o sekmadieniais iki 1 pp. 

Kreipkitės;
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

1739 So. Halsted St. , 
(“Naujienų” name 2-rbs lubos)

NIEKO NEĮMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Įst. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas. towing dy- 
keli

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai, ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

Phone Yards 8408

Help Wanted-—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA moterų ir merginų 
imti daflrbą į savo namus — Rašykite 
i Naujienas, Box 332.

TAVERNAS IR 
VIEŠBUTIS

Parsiduoda moderniškai įrengtas 
tavernas ir viešbutis su 36 kamba
riais. Išfornišiuotas su visais pa
togumais ir pilnai užimtas. Restau
racija ir didelė vieta dėl parengimų. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Arti 
prie III. Central stoties ir prie did
miesčio. Patyręs žmogus gali pasi
daryti gera pelną ant investmanto. 
Rendos tik $150 i mėnesį. Lysa 
gaus pagal susitarimą. Parduosiu 
cash arba mainysiu ant ūkės ar na
mo. Kreipkitės ypatiškai:

SOUTH CENTRAL
HOTEL

1245 So. Michigan Avė.
REIKALINGA mergina apie 30 

metų amžiaus namų darbui — Val
gis ir guolis ant vietos. Marozas, 

4159 W._Grenshaw Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PARSIDUODA Bučemė ir Groser- 
nė — Moderniški fikčeriai — La
bai geroj vietoj. * Parduosiu pigiai 
arba priimsiu partneri.

3111 So. Halsted St.

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI 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.

GROSERNĖ pardavimui arbat mai
nysiu bile ant ko .arba priimsiu pu
sininką su mažai pinigų — Vienai 
moteriai persunku. Yards* 0904. '

DELICATTESSEN, grosernė. ge
ros įplaukos, už $500 greitam pirkė
jui. Yards 5021.

JAUNA LIETUVAITĖ lankanti 
Chicago suniversiteta ieško darbo 
prie typrewriting ir knygvedystės 
vakarais ir šetštadienyj. Pinigai rei
kalingi apmokėjimui mokyklos, šau
kite iš ryto tarp 7-8.Klauskit Aldo
na, Wentworth 4292.

PARSIDUODA Tavern visa arba 
puse. Apgyventa švedų. Priežastis 
pardavimo partnerių nesutikimas.

7337 S. Cottage Grove

PARSIDUODA nedidelė grosernė 
geroj vietoj su pagyvenimu, parduo
siu pigiai. Priežastis pardavimo li
ga. 3336 S. Lowe Avė.

18 Apielinkč — SLA. 129 kuopos 
mėne. susirinkimas įvyks ateinanti 
sekmadieni spalio 6 d. 2 vai. po pie
tų Jurgio ChernauskO svet.* 19001 S. 
Union Avė. Visi nariai malonėkit 
dalyvauti, nes turim daug svarbių 
reikalų dėl aptarimo.

K. Balutis, prot. rašt.
: • t , ‘ ' - < ' '; . —-—te-. .

Draugijos šv. Petronėlės susirin
kimas ivyks nedėlioję spalio 6 d., 
1 vai. po pietų šv. Jurgio parapijos 
svet. Narės malonėkite atsilankyti.

O. Kliučinskaitė, rašt.
'; ..iiįri,.-

Kruopiškių Progres. Kliubo mėne-, 
sintis susirinkimąs įvyks sekmadien

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IEŠKAU darbo i tavern, kalbu 
penkias kalbas, turiu patyrimų dirb
ti už baro ir prie virimo. Matykit 
subatomis ar nerišliomis iki piet. 
3465 So. Lituanica Avė. 2 lubos iš 
fronto.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumt 5269.

For Rent _____
ANT REND0S 4 kambariu flatas, 

pečiais apšildomas, šviesus, antros 
lubos., 4203 S. Campbell Avė.

RENDON gasolino stotis ir lunch 
standą. Geroj vietoj. Renda pigi. 
8426 W. lllth St. Savininkas 1400 
S. Union Avė.

Exchange—Mainai
BENTON HARBOR, MICH. — 40 

akrų farma, stakas, javai, padargai, 
prie didelio kelio, mainysiu į cottage 
arba bungalow. Kreipkitės 3037 
Throop St.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

NORIU MAINYTI medini namų, 
4 pagyvenimų, cash. nėra mortgagų 
ant bizniavo namo su mažais mort- 
gagiais, $1,000 arba $1,500.

2907 Lowe Avė.

MURO 2 PLATAI — 4 ir 6 kamb. 
ant Bridgeporto prie 33čios — tik 
$1,650.

120 akrų juodžemis, triobos $3,000, 
ta pati su gyvuliais ir padargais 
$3,800, 70 mylių nuo Chicagos.

Daug kitokių bąrgenų visur.

1739

RENDON 2 flatai po 4 kamba
rius 933 W. 34 PI. Naujai dekoruoti, 
pečium šildomi, labai pigiai. Savinin
kas, 3237 S. Lituanica Avė. 1 lubos.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$25.00 
$85.00

r . $30.00
Atdara vakarais ir nedėlioj.

RAPP 
5746 So.

sinis susirinkimąs įvyks sekmądieni $200 importuoti kaurai .......
spalio 6 d. 10 vai. ryte, Morning $800 kaurai .............................
Star kliubo svet., 2038 W., North Parlor, miegkambario ar val-

Visi nariui kviečia- gomojo kamb., rakandai .......Avė;, 3 lubosi ........
mi atsilankyti, -tiesturim keletą 
svarbių tarimų aptarti. . , * į

v. cepulėvičius, rašt.
STORAGE 
Ashland Avė.

4 KAMBARIŲ kampinis, šviesus 
flatas, nauja maudynė, renda $13.00.

1125 W. 81 St.
V. MISZEIKA,

S. Halsted St., (Naujienos)

?V->-
įĮitaįčniį f;!




