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Austrija ir Vengrija Atsisako Baust Italija
i 

■•y-

12,000 Kareivių 
Neteko Italija

Karštinė ir dizinterija pjauna italų 
kareivius Ethiopijoj

Italai sustojo ėję tolyn Į pietus

Austrija ir Vengrija 
stoja už Italiją

GENE VA, Šveicarijoj, spalio 
. 9 d.—Tautų sąjunga savo po

sėdyje turėjo didelio, nesmagu
mo, kada Austrija ir Vengrija 
pareiškė savo draugingumą Ita
lijai ir atsisakė prisidėti rie 
vykinimo kokių nors sankcijų 
(bausmių) prieš Italiją.

Tautų sąjungos diplomatai 
nusprendė, kad nėra reikalo 
tautų sąjungos tarimus priim
ti vienbalsiai. Užtenka, sąko, 
jeigu didelė didžiuma valstybių 
pritaria nuosprendžiui bausįi 
Italiją. Vienolc^^aĄųąfrijjDS ii* 
Vengrijos pąrpjškiųiajj padare į 
visua-STogą

Už Austriją kalbėjo Emerikas 
Von Pflugl, o už Vengriją Las- 
zio de Velics.

Austrijos delegatas pasakė, 
kad sankcijų pritaikyme Aust
rija mato didelį pavojų taikai, 
o todėl “Austrija negalės prisi
dėti prie sankcijų ir balsuoja 
prieš.”

Vengrijos delegatas kalbėjo 
apie draugingumą tarp Vengri
jos ir Italijos ir kad Vengrija 
labai daug prekių išveža Itali
jon. Todėl Vengrija esanti 
priešinga sankcijoms ir balsuo
ja prieš.

Tuojaus po Austrijos ir Ven
grijos delegatų kalbų tautų są
junga uždarė savo posėdį ir vėl 
susirinks 10:30 vai. ryto rytoj 
(ketverge).

PARYŽIUS, Franci joj, spalio 
9 d,— šiandien pusiau-oficialiai 
čia pranešta, kad tūkstančiai 
susirgusių Italijos kareivių yra 
grąžinama iš Afrikos Italijon. 
Jie daugiausia serga karštine ir 
dizinterija.

Francijos agentai pranešė, 
kad per Suezo kanalą prava
žiavo 10,000 sergančių Italijos 
kareivių.

Nepatvirtintos žinios skelbia, 
kad Italija 
kareivių ar 
ligų. Tarp

jau neteko 12,000 
tai mūšiuose ar dei 
gryžtančių per ka- 
pulkų yra keletas

šimtų sužeistų mūšiuose.

JĮaują žinią, kad 
ethiopai atsiėmė.

Adigratą A

Ethiopai sugavo še
šias italų tankas

LONDONAS, spalio 9 d. — 
Ethiopai prie Adigrato vėl pa
rodė, kaip jie moka j nieką pa
versti italų tankas. Jie iškasa 
duobes—tokias, kokias jie ka
sa levams gaudyti —ir apden
gia jas šakomis ir lapais. įLą- 
da tanka įvažiuoja į tokią duoj- 
bę, tai jau ir po tankai. Tokiu 
budu ethiopai suėmė čia šešias 
italų tankas ir jas sunaikipp.

LONDONAS, spalio 9 d.- 
Kelių Anglijos laikraščių kores
pondentas iŠ Addis Ababds te
legrafavo šiandien, kad Ras 
jSeyumas atėmė nuo italų Adfc

Adigratas sako buvo atimtas 
iš netyčių. Ethiopai užpuolį 
mitalus nejucomis, kada italai 
linksminos.

Mušis buvęs trumpas. Ethio- 
pąi, pasidalinę būriais, tiesiog 
-suėmę išsklaidytus italus. Dau
gybė italų buvo paimta nelais 
vėn, bet užmuštų ir sužeistų 
buvę nedaug.

’ Kiįas Londono laikraštis pa
skelbė žinią, kaip ethiopai eina 
Eritreon, italų žemėn. Sako, 
kad Ras Seyurnas grąsina mies
tui Adi Urgi, o užėmęs Adi Ur- 
gi susisieks su Adi Kail, kur 
jąu ethiopai esą atėję.

Italų kariuomenė jau apsupu
si šventą miestą Aksumą. "

(Italai vakar pranešė, kad 
jie jau paėmė Aksumą. Iš Ąd- 
diš Ababos tas nėra užginčy
ta, bet ten nieko nežinoma apie 
Adigrato atėmimą nuo italų-. 
Ethiopų valdžia nepripažysta-, 

!kad ethiopai eina Eritrejon; 
Reikia pasakyti, kad paskuti
nių dviejų dienų karo žinios lą- 
bai prieštarauja viena kitai.)

Illinois valstijoj 1935 metais 
padaugėjo gimimai ir sumažėjo 
mirtys.

WO R H sa
Chicagai ir apielinkei' federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dėbesinga. Po piet buą lie
taus, ir bus daug šalčiau.

Vakar 12 vai. Chicagoje tem
peratūra buvo 620.

Saule teka 5:56, sėda 5:10.
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PRIEŠ ETHIOPIEČIUS UGNIMI

žinodami, kad didžiuma ethiopiečių kareivių yra. basi,, italai pasigamino tam tikrus aparatus, 
kurie švirkščia ugnį. Paveikslas parodo grupę italų apsiginklavusių ugniašvirkščiais, kuriais 
jie vaikė basus ethiopiečius. 1 4
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Kokios rezoliucijos yra siūlomos Amerikos 
Darbo Federacijos konvencijai

■?......... .........
svarstomas. Vienok federacijos 
valdyba darbo partijos steigi
mui yra priešinga, todėl irkon- 
venęįja tą klausimą be abejo 
atmes.

Tarp daugelio pasiūlytų fede- 
racijos konvencijai rezoliucijų 
pažymėtinos yra dar‘sekamos:

Rezoliucija reikalautai pa- 
liuosuot Tomą Mooney;

Rezoliucija reikalaujanti pa- 
nąikįnt Vyriausiojo Teismo ga
lę spręsti apie kongreso pri
imtų įstatymų kdnstitucionalu-

'..... ■ ■■■■■■ 1*4.11

ATLANTIC CITY, New Jer- 
sey, spalio 8 d.— Amerikos Dar
bo Federacijos konvencijoj šiais 
metaią griežčiau pąąiręišhįė 
skirtumas tarp “dešiniųjų” įr 
“kairiųjų” arba tarp konserve 
tivų ir radikalų.

Pažangusis elementas raginą 
federaciją, kad steigtų indųs- 
trijines unijas vietoj amatų 
unijų didžiose industrijosę, 
kaip tai kasikių, plieno, alie
jaus ir 1.1. J

Pažangiaisiais čia vadovauja 
John L. Lewis, United Minę 
Workers prezidentas. Konserva
toriai industrijinėms unijoms 
yra priešingi.

Radikalai taipgi panaujino 
savo įnešimą, kad Amerikos 
Darbo Federacija steigtų at
skirą nepriklausomą darbų par
tiją. šioj konvencijoj darbo 
partijos klausimas yra karščiau

I

dytų ir vestų visus bangus;
Rezoliucija pasmerkianti fa- 

;šizmą;
: Rezoliucija, kuri reikalauja, 
kąd butų draudžiama vartoti 
Generalinius. ginklus milicijai 
streikų laiku.

Rezoliucija reikalaujanti pa* 
naikinti visuotinus streikus.

... .......................1.......... — III H ■■■!■!

Partneriai tebekovoja už pieno kainos
Ethiopai ^uėmė 31

ADDIS AB?ABA,; Ethiopijoj, 
spalio 9 d.—Ethiopų šiaurinio 
fronto vadas Ras Seyum pra- 
nešė, kad jis pasekmingai ma
nevruoja prieš italų dešinįjį 
sparną šiaurinėje Ethiopijoj įr 
kad jam pasisekė suimti vieną 
italų pulkininką ir 30 kitų ka
rininkų. Ethiopai veikia prieš 
italus iš trijų pusių. Kita dalim 
komanduoja Rass Kassa, o tre
čia—Dedžazmač Ayelu. ?

Ethiopijos valdžia šiandien 
pareiškė, kad sekamos žinios 
buvo neteisingos: kad ethiopai 
įėjo Eritrejon, kad italai var
tojo gazo bombas, kad ethiopai 
apsupę Aduvą ir išpiovy italus, 
kad Ėdaguahamus buvo paim
tas. '

Išgirdusios . apie puolimą 
ethiopų švento miesto Aksumo 
ethiopų moterys užsidegė pat
riotizmu ir prašė imperato
riaus, kad joms leistų stoti } 
kariuomenę, žymiausia tarp 
moterų buvo Waizeru šamerga 
Gaby. Ji turi savo pulką su
sidedantį iš 15,000 vyrų ir su 
tuo pulku ji rengiasi apleisti 
Addis Ababą.

Ethiopų karalių karalius ti1 
kiši, kad italams neikad nepa
siseks paimti didžiausias Ethio
pijos tvirtoves, kurių dar niekas 
įkį šiol nebuvo paėmęs. Jis taip 
pat tikisi, kad tautų sąjungos 
sankcijos privers Italiją nusi
žeminti.

Amerika prašė Italijos 
nemėtyt bombų j Ame

rikos legaciją
VVASHINGTON, D. C., spa

lio 8 d.—-Valstybės sekretorius 
Hull prašė Italijos, kad bemė
tytų bombų ant Amerikos le- 
įgaęijos ir kitų Amterikbs j- 
stąigų Addis Ababoj, jeigu ita
lai padarytų oro užpuolimą ant 
Addis Ababoš. Amerikos Jstai- 
,gos Addis Abąboj turės iškeltą 
Amerikos vėliavą, kad italai 
lengvai jas galėtų pažinti.

[ ; W . ■ "1 Klaipėdos seimelyje
Karo Žinios

m.ijf .‘-y

Karštinė ir dizinterija
< naikinai italų armiją 

Ethiopijoj. 10,000 ser
gančių italų kareivių 
gryžo Italijon.

Nepatvirtinti praneši
mai sako, kad ethio
pai slaptai užpuolė 
Adigratą ir jį atėmė 
nuo itąių,

Italų armija sustojo ėju
si tolyn į pietus Ethio- 
pijon.

Austriją įr * Vengrija 
tautų sąjungoj balsa
vo prieš tarybos ra
portą skiriantį sank
cijas (bausmes) Itali
jai.

Italai sustojo 
ėję tolyn

vieną vietą daugiau
KAUNAS, spalio 8 d: —Jau 

pradeda paaiškėti Klaipėdos 
rinkimų rezultatai. Sako, išviso 
buvo paduota apie 1,912,000 bal
sų. Kiekvienas balsuotojas pa
davė po 29 balsus, nes tiek at
stovų reikėjo išrinkti į Klaipė
dos seimą. Iš paduoto ' skai
čiaus balsų galima spręsti, kad 
balsavimuose dalyvavo su vir
šum 65,000 Klaipėdos krašto 
piliečių.

Už vokiečius, sako, kad bus 
paduota tarp 1,500,000 ir 1,- 
600,000 balsų.

Už 80 lietuvių kandidatų yra 
paduota 180,000 balsų. Taigi už 
lietuvius balsavo vos dešimta 
dalis visų balsuotojų, būtent, 
apie 6,200 žmonės.

Iš čia paduotų skaitlinių yra 
spėjama, kad lietuviai gal gaus 
šešias vietas Klaipėdos seime
ly, taigi vieną vietą daugiau 
negu turėjo. *
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Anglijos valdžia svars
to karo padėtį

Štai vienas Mussolini, 
kurs nenori karo

: i •

x •

PRAGA, čechoslovakijoj,. sp.
8 d.—žmogus vardu Mussolini 
čia padavė prašymą suteikti 
jam čechoslovakijoš pilietybę^ 
kfcd jam nereiktų kariauti su 
su ethiopais. Jo prašymas buvo 
labai skubus, taigi jam ir su
teikta civilės teisės labai sku
biai. Tas žmogus yra italas 
darbininkas vardu Antonio

LONDONAS, spailo 10 d. — 
Iš italų šiaurinio punkto Ethio
pijoj pranešama, kad generolas 
De Bono padarė savo armijos 
ir pozicijų apžvalgą nuo Adu- 
vos iki Adigrato. Didžiuma ita
lų kariuomenes matyt sustojo 
ėjusi tolyn ir laukia paliepimų 
iš Rymo.

Yra paskelbtas aprašymas^ 
kaip italai ėmę Aduvą. Kada 
italai metė bombas, tai' ethio
pai bėgo prie numestų bombų 
ir dūrė jas j ietimis. Daugelis 
ethiopų ėjo tiesiai prieš kulka- 
svaidžius, trokšdami mirti uz 
savo imperatorių. Aeroplanams 
ethiopai grą&ino kardais.

BERLYNAS, spalio 8 1 — 
i , v r .Vokiečiai tūri išjadę kanuolę,
Mussolini ir jis neturi jokio pa- kuria šaudydąmigali pagamin- 

ti lietų/;. '

TT

linkimo prie karo.

LONDONAS, spalio 10 d.— 
šiandien Anglijos ministerių ka
binetas turėjo savo posėdį, ku
riame nutarė paskubint sušau
kimą parliamento. Parliamen- 
tas susirinks spalio 22 d., vie
na savaite ankščiau, jeigu pa
sirodys reikalas priklausomai 
nUo to kas įvyks Genevoje. 

. Kabinetas ilgai svarstė karo 
padėtį. Posėdyje dalyvavo taip
gi armijos, laivyno ir oro spė
kų vadovai.

Tuo tarpu tapo mobilizuoti 
laivyno rezervai.

Austrijos ir Vengrijos atsi- 
sakymas paremti *tautų sąjun
gą labai sujudino valdžią.

VERA CRUZ, Mexico, spalio 
8 d.yMinią meksikiečių demon
stravo prją§ lialijos konsulą h* 
šaukė “Mirtis Mussoliniui”. 
Konsulas,: Dela Luna prašo 
Mexikds valdžios ąpšaūgoą.

Vienas -farmerys patirtąs.. Gubernatorius 
1? lq»rW<i«m«s prie& farmėnus

■ —- , ■ -

Miestely vardu Herbęrt i\e- f 
toli Belvedire, III., vienas iŠ 
streikuojančių farmerių piketų 
buvo pašautas į šoną. Jo var
das Herman Jūres, bernas f ar
mėno iš McHenry pavieto. Kaą 
jį pašovė nežinia, bet šoyimąs 
atsitiko, kada apie šimtąs strei
kuojančių farmerių bandė ne
leisti trims takams pristatyti 
pieną Bowmano kompanijos 
pieninėn Herb’ert miestely.

Streikuojančių farmerių siC, 
sirėmimąi su streiko laužytO- 
jais įvyko įvairiose vietose ap
link Chicągą, bet muštynių nie
kur nebuvo, nors valdžią b 
angliški laikraščiai tą labiausia 
stengiasi užmesti farmeriąms. 
Farmerių smurtas apgįrąiįj^ą 
tik tame, kad jie išverčia žą* 
mėn vežamą Chicagon pieną, 
Taip prie McHenry fanueriąi 
vakar išvertė žemėn 45,000svą- 
rų pieno ir Pure Milks ąssocįa- 
cijos narių trakams sų^ą^ąą 
tairus. <. ■ .t

Don Geyer, >■ Pure Milks ąS- 
sociacijos galva, kaltina, Šeri
fus, kad jie nieko nedalo fąy- 
meriams, kada mato juos ver
čiant pieną žemėn.

Kada farmeriai atmetė gu
bernatoriaus pasiūlymą per
traukti streiką 30-čiai dienų, 
gubernatorius Horneris išleidą’ 
perspėjimą farmeriams, kąd jie 
nestabdytų jokių automobilių 
ar trakų ant kelio. Angliški 
laikraščiai jau rašė, kad guber
natorius pasiųs kariuomenę 
prieš fariperius, bet gubernato
rius pareiškė, kad to jis W 
manąs daryti. «

Tūkstančiai farmerių yra la
bai nusivylę ta jų Pure Miljc 
asociacija, kuri padarė tokią 
blėdingą farmeriams sutartį sU 
Chięągos pieno^ardąv$jaįj' 
ba ^dylęriąįs”, Farmeriai <$- 
bar^nato tikrą reikalą 
tikrą farmerių ąsociąciją, kuri 
tikrai farmerių reikalus ąpgin 
tų, p neparsįduotų “dyleriams”.

Vąkar federalis teisėjas Bar
ies atsisakė duoti injuction 
prieš streikuojančius farmę- 
rius, nes jo nuomone, jeigu yra 
sųkylimas ar revoliucija, tai 
tokiais dalykais turi rūpintis 
gubernatorius. O jeigu guber
natorius negalėtų sukylimo nu
malšinti, tai tada tam yra ka
riuomenė.
p Don Geyer, Pure Miilk aso- 
Įęiącijos vadovas, atvirai kaltino, 
kad riaušes kelti f armėnams 
padeda komunistai.

Bruno Haųptmanas 
pralaimėjo ape

liaciją
Turės mirti elektros kė
dėje dar prieš Kalėdas 

t TRENTON, N. J., spalio 9 d. 
:^-New Jersęy valstijos apeliaci
jų teismas šiandien patvirtino 
Hųnterdono pavieto priesiekusių 
teisėjų verdiktą, kad Bruno 
Ęięhąrd Haųptmanas turi mir- 
|į už nužudymą pulkininko 
Lindbergho sunaus, Charles A. 
' dndbergh’o, Jr.

pulyg įstatymų teisėjas Tho- 
jnas W. Trenęhard turi išnau- 
jp paskirti mirties bausmę 
įlauptmanui, paskirdamas jam 
mirti ne greičiau kaip už ke
turių savaičių ir ne vėliau kaip 
Už aštuonių savaičių. Hauptma- 
rtas tokiu budu bus numarin
tas elektros kėdėj e dar prieš 
Ęalėdas.

Savo egzekuciją Haųptmanas 
dar galėtų atidėti, jeigu paduo
tų apeliaciją Amerikos vyriau
siam; teisiniu.
\New Jersey apeliacijų teis- 
mąs nerado klaidų Hauptmano 
hįpįa vedime.- Hauptmano ad- 
vokatai apeliacijos byloj buvo 
prirašę daugybę užmetimų, bet 
apeliacijų teismas visus užme
timus rado beverčiais įstaty
mų šviesoje.
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Mieste ir apielinkėje policija* ieško garsų 
lietuvj piktadarį Alvin Karpiu kuris: šu- savo’ gaujai nesenai ^už
puolęs ir bandęs apiplėšti Vniversity Statei banką. Septyni' 
žmonės buvo pašauti.

3325 Š©: H^ste® St
Valandos*, nuo 10 r. iki 2’* Vo pietų 

ir nuo 6 iki S 
šventadieniais ti

Phone Boulevard 8483

Gentralinio statistikos 
daviniais* * šiemet liepos* 
iš viso buvo 1Q5:299,6 (pernai 
97s57O*9) tukst;,*? litų apyvar
toje: Banknotais buvo 91.207,6 
j^eriiai 83.867,1) tukst.. lt., s*- 

10:853,5 
ir varių

1b prašo Lietuvos žmonesir 
taip pataria Lietuvos bankai

Ofiso Tol. Calumet 6898
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A A. R«th
Rtisas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų, ir visų 
chi

Ofisas 31

Valandos

BERGHOFF ALUS 
BRIDGEPORTE 

VlKNINTĖLir VIETA. PAS: 
JOS. RŪTA 

8267 So. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namų

Valandos- vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—*

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

Tel.- Kentfood 5107
VALANDOS’ 

nuo 9 iki H valandai ryto 
• nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir . ketvirtadienio.

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 Sh Westem 
Avė., 2nd flonr* 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo* namu o 
se ar ligoninėse, 
duodi! massage 
eleotrio treat- 
ment ir magne- 
tlė blankets irtti 
Moterims ir mer
ginome patari
mai dovanais

1927 mt 
4004; 1'929’ tol 
V. ©i- nu 
^TSį, 198® nu- 
nu — 42W iv J9041 m<

Kokio’ amžinus yra’ musų į 
„ studfenM . J

Paskutinėje studentų- regis
tracijoje seniKušiae studentas* 
buvo- gimęs- 1877 m. Jis yra 
medicinos fakilltefc' farmacijos 
skyriuje. JauhieflUjfeias gimęs- 
1918 m., matematikos-gamtos 
fakulteto fizikos; skyriuje. šiaip 
daugiausia gimusiu, 1912 m: — 
447, 1*918 nu 1914 m,
— 391, 1911 m.A— 340, 1910

Phone. Canal 6174
*....... ............... ,............. ■

- ■ &MSKUDAS
,7rl& West 18th. Street. Phone Monroe 8377

...» .a >>,«», >iiu, Mo e.iuii

Telefonas Yhrds 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso' valandos:
Nuo 10 iki 12 diepų. 2. iki 8 po pijetų

7 iki S vai. Nedg nuo' 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

■‘ORlEš vartojimą; kokių nors gy-
* diiolių apie kurias jus* visko ne- 
žinote, kaip tai: nuo galvos skaudė- 
jimoį reumatizmo;, neuritis arba neu- 
jraigijb«» klauskite savo* gydytojo ką 
įilb mano apie* jas—sulyginant su 
įTlkrii Bhyer Aspirin.
I Mbs- sakome todėl, kad prieš at
radimą Bayer Aspirin, daugelis va
dinamų “painrr gyduolių, gydytoju 
buvo patariama nevartoti jm nes jos 
letM* skilviui' ir, Mai tankiai, šir- 
uziaiį- išradimas BUyer Aspirin 
pakeitė medikale praktikui >■’ i
* Nesuskaitomi' tūkstančiai žmonių,

vartoja Bayer Aspirin kiek- 
Menė meta, isitikinop kadi medikų 
dtrudlmas apie jų saugumų yra tei-

Liepos men». pik. Tarvydai 
Jonasj- Jono sum, gyvenantis 
Aukštakalniu kaime, Kamają 
valsčiaus 
Kamajai 
šių. Kaimo nežinia*, .kuriais su* 
metimais nulaužė* jau- treti* me> 
tai pasodintą prie vieškelio me* 
delį.— šermuūšnj ir už- tai- Ro
kiškio valsčiaus viršaičio nu* 
tarimu- nubaustas, 50 litų- bau*

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Dr. J. Shinglman 
Praktikuoju 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligonio 
specialybė

VaUndoa 11-12! A. M. 2-41 7-8 R. M. 
Gyvenimo vieta

1638 So. 50 Avė. Phone Cicero 3656 
Office 4930 W. 13 SU

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 663L So. California Avenue

Telefonas Republic. 7868

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4', nuo 7 
iki 8:30 v. NedOl. nuo 10 iki 12 a. nu

Dr. S; Naikelfe
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija _
3335 So, Halsted St

CHICAGO.- ILL.

4729 So. Ashland Avė.
2»ros lubos 

CHICAGO; ILL.
OFISO VALANDOS r

Nuo 10. iki 12 vaL ryto;, nuo 2 iki’ 4 
vai.1 po pietų ir flutr 7' iki 8:30 vat 
vakaro. Nedėliomls nuo IIP iki 13 
valandai dienų.

Pirmas radiiy fabri
kas Lietuvoje

Kaune pradėjo' veikti pirmas 
Lietuvoje radio fabrikas “Ka 
radi*’ (Kauno radio įmonė). 
Ateinančią savaitę jis žada iš
teisti pirmus savo radio im
tuvus.*

Daugiausia numatoma paga
minti1 batarėjinių imtuvų, pri
taikintų kaimui; kurių kaina' 
busianti prieinama ūkininkams.

Kitos rųšies busią universa
lus radio imtuvai nuolbtinei ir 
kintamai srovei, skirti* viduti
nio luomo gyventojams ir dar
bininkams. Pagaliau bus ir pir
maeiliai aparatai, kurie savo 
kokybe neatsiliks nuo geriau
sių užsienio markių. Skalės 
užrašai bus- jau lietuviški: 
75% visų* aparatų dalių bus 
gaminami' vietoje. Tokio fabrK 
ko iniciatoriai yra* sveikintini, 
nes sustabdys už radio* apara
tus valiutos plaukimą j, užsie-

DR. VATTUSH, OPTi 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvosi skaudėjimo; 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mop skaudama- akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius; Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas - su 
elektra, parodančia magiausias klai
das.- •: Speciali atyda^ atkreipiama- i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos 'HUo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugelį atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių; Kainos pigiau.
; kaip. pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

.dahro «monetomis * - 
'(10.668,5) tukst. lt 
aliumihijaus monetomis — 3.- 
238,5 (3.040,3) tukst- lt. Tuo 
budu šiemet keliais- milijonais 
pinigų apyvarta padidėjo.-

Valstybės Pbeaidėntas' vatenr 
išėjusiose Vykiau sy’Ms: 
ž i n ^o>s; 0r paskelbė; ligoiiinuy 
ir gydytojų- praktikos' įstatys 
muši Pirmuoju! įstatymu; bus 
tvarkomos visos> valstybinės li
goninės, esančios vidaus rei
kalų ministerijos žinioje-,, vie* 
tinių savivaldybių ligonines? 
ligonių, kasų’ ligoninės it ben* 
drovių,, draugijų j^#ts£yų, av- 
menų’ ligonines; Įstatymas taip 
pat taikomas u ambulatorijoms 
ir diagnostiko^ laboratorijoms 
(apie įstatymą plačiau L. A i- 
de jau buvo? rašyta anksčiau, 
priėmus jį ministerių kabine
te). Pagal antrąjį įstatymų va
dintis’ gydytoju galės tik as^ 
muo, gavęs medicinos, prakti
kos teisę. Asmuo, pasisavinęs 
gydytojo yąrdų; bus- baudžia* 
mas pinigine bauda ligi* 500* li
tų.. Ligi 500 litų- bu»> baudžia
mas pinigine bauda- ir gydy
tojas, pasisavinęs mokslo lai^ 
snį ar titulą. Gydytojų; prak
tiką ir- jų darbą? ligoninėse’ pri
žiūri vidaus* reikalų mintele* 
ris, kariuomenės gydytojų* dar
bų. karo ligoninėse ir kariuo
menės dalyse krašto? apsaugos 
miništeris. Gydytojo? praktika> 
yra nuolatinė ir laikina. Nuo* 
latinę praktikos teisę* gali gaus
ti tik- Lietuvos* piliečiai^ laiki
ną^ —- svetįmšaliaiv Įstatymui 
vykdyti vidaus reikalų* minisi 
toris leidžia taisyklės.

Kiek pinigų yra 
apyvartoje

NACTEBTOSi.Chltego.m 

vieškelių; pagražinimui, <f Ma 
jltadoms teaip
to# nutotttoUii* aąhinasi;

Susirinkimas daug laiko 
praleido besvarstydamas Cen
tro sekretoriaus pranešimą 
apie naujus skyrius ir auksinį 
konkursą: Kuopos nariams
linksma, kad pereito seimo 
padaryti nutarimai jau pradė
ta vykdyti. Tos reformos,- rei« 
kia manyti, daug padės tam, 
kad gauti naujų narių musų 
didžiulei organizacijai. Susi-

ROCKFORD, ILL. - 
visur, taip ir pas mus 
skridimą buvo visokių nuo
monių. Vieni' lietuviai nuošir
džiai skridimų rėmė, kiti į tai 
šaltai žiurėjo, o treti kenkė 
tam darbuii. Ir kenkė daugiau
sia tie, kurie nei vienu ųentu 
neprisidėjo. Jų niekas ir ne
prašė, kad prisidėtų. Tačiau 
jie buvo skridimu labai “už- 
interėsuoti”. Užinteresuoti m 
prasme, kad kiek galima la
biau jam pakenkti'. Jie visaip 
tauzijo ir visokius prasimany
mus skleidė. Dabar jie dau
giausia ir jaučiasi nušivylę.

Vienok man malonu pažy
mėti, jog pas mus nemažai 
buvo žmonių, kurie ligi pat 
galo nenustojo vilties. Jie tvir 
tai tikėjo, jog. skridimas anks
čiau ar vėliau bus įvykdytas. 
Be SLA. 77 kuopos, skridimų 
nuoširdžiai rėmė ir paskiri 
žmonės. O kuopa skridimui 
net du parengimus turėjo ir 
sukėlė apie šimtą dolerių. 
Nors tai ir nelabai stambi au1- 
ka, bet kuopos nariai jaučia
si, jog jie atliko savo pareigą. 
Juo labiau ,kad šiais depresi
jos laikais beveik ir nebuvo 
galima daugiau kas padaryti. 
Taip, mes padarėme tai, kas 
priderėjo padaryti kiekvie
nam lietuviui.

SLA. 77 kuopa pasveikino 
Vaitkų.

Spalių 6 d. įvyko kuopos 
susirinkimas, kuriame nariai, 
entuziastiškai nutarė pasiųsti- 
Įeit. Vaitkui sveikinimo tele
gramą ir $10. Savo sveikini
me jie pareiškė, jog Vaitkaus 
žygiu jie jaučiasi pilnai paten
kinti. Tokiams nepąlajikiomS 
oro sąlygoms esant Vaitkifs 
tikrai atliko karžygiškų žygį 
nugalėdamas Atlantiką.

Moterų ir vaikų ligų, gydytoja
6900 So, Halsted St

Valandos X*—4? po pietų. 7—8 v. vak, 
i&kyras seredomis ir gubotomis.

Phone Boulevard- 7042

Dr. C; Z. Vezefis 
"Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Dentistas
Valandos nuo 9—

2420 West Marųuette Rbad 
arti Westtem Avė. Hemlock’ 7828'

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir 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..pietų1 ir 
nuo 6‘ iki 7:30 vat vakaro:

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:-

Hyde Park 6755 ar Central 7464

įsiminkite tų: Tikras Bayer As- 
yra priskirtas tarpe greičiau- 

Wftįi; veikiančių; metodų kaipo pagelba 
galvos skaudėjimo ir visų pap- 

jraste- skausmų' ir saugiw kiekvie
nam žmogui vartoti reguliariai.

; Jus galite gauti tikrų Bayer As
pirin bile kokioj vaistinėj—pirkdami 
neminėkit vien tik vardą “aspirin’’, 
bet visuomet: reikalaukit BAYER 

:ASPIRIN- kuomet pirksite;

Baye^ Aspirin

Neimimfc Sdw fe Skvo 
Šeimynom Gerbūvio Neži 

numiems Preparatams

ktiltotas1
ologijbs fakultetai - 
mani tarinių mokslų
T20,- teisių fąjį. 4- 635j mate* 
mrita-gamtbš fek. — 134, 
medicinos fakultetas504* ir

—I . n . .................. ...............

teoliilikfiS- f&kultettt 
.Atskirais metais: dllota diįilo 
įw: 10W M- 
M, 192b m.

15bį 1928
-* 2T0‘, 1930' V. n. m. — 

160, 1932 m. 
- 293 ir 1934 MALEVOS

Likusios nuo banUtoty- iir ^ntfo gaisru 
ant visų 

. 1 žinomą.
V9 M / dto* *a,yl malevq

______ 4, žinomos 
paiUbVinSjamos kitur visur 
mUwl $1.00 

aieva

,1 i>iMia^»eiMiai»irb iiairni«» i iwH»ii iiimiii

miestuose (1:28). Deg& 555> 
vensmfeji mamai, Į89# ūkio
trobesiaiy 37 fabrikai bet dirb
tuves; viso labo t,398 pasta
tai (1296) r Gaisrų padaryti 
nuWtoftaf stekiū 5,019j4W IV- 
tų. Kur kas1 daužau ftUBsto* 
lių gaisrai padarė kaimuose. 
Skaudžiau kaimai -* nuo gaisrų- 
nukfentėjo dar dėl fe;, UadvpBf- 
lyginus mažai turto kaime yra 
apdrausta. Mieste gaisrų ^su
naikinta 923,800 litų vertės 
turto, kaim® nęti 4,095,600 ife 
tų. Palyginus su.' perhai;’ Wr 
me šiemet sudiegiuta^ turto be
veik už 2 milijonus litų datt- 
.giau.

Stambi dalis miestuose gais
rų paliesto turto buvo apdrau
sta. Viso- labo- draudimo- suma- 
10,188,900* litų Kaime apdrau
sta tik už* 3^488;400 litų tur
to. Tačiau šiais metais drau
dimas; kaimo' padidėjęs. Nuo 
gaisro* Žuvo 10 žmonių ir 59’ 
buvo sužeisti, ,

Daugiausia gaisrų* įvyko Aly
taus,. Seinų. apskrityse* ir &iaw 
lių mieste;- Tačiau didžiausių 
nuostolių padarė Marijampo* 
lės apskr;. (%M6W litų)v

Gana Žymua skaičiui gais
rų įvyko> dSF neatsargumų ir 
padegimų^ Neišaiškinamų gah* 
rų dabar mažas yra nuožmu-

smogus
Kuris

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

Ša Reumatizmo yra 
SAUGIOS, Jis yra 

jusli gydytojas.
, KJauricfte jbi-

toto

Jau pripažinti T869* aukŠfofe 
mokslb ^femai

Musų* Vytauto-7 didžiojb uni- 
veršftotas' yįfe. jau - pripažinęs 
šitiek aukštoj priokslb diplo
mų: teologijos**filosofijos f ar 

350;. pvanguiikų/ to> 
18; hu-

KORESPONDENCIJOS

A. Montrid. M. D.
Wėst Town

2400 West
Val» 1 iki 8 . po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7380
NaW feleftaM Brnnsvričk 0597

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

TeL Yards 1829
Pritaiko

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas it’ Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai; dienų.

tetas Maigais 
• % .. ■ • ‘ . •. a * .» . •.

V. D. universitete yra 459 as
menys personalo

Paskutinioirtfe žiniomis, Vy- 
tfemto -D. pniv^iteto persona- 
1b yw 459 aįMenys, būtent: 
95; moRsib* vyt.^miiįiai, 127 
mokslo jau^; 52 — pa
dedamojo ii* SSoftifc ^bc;; 
'tecknikihiov pejtsdialb — 
Atskirose šri^se/?,; dirbančių 
■yra': adminiS'į^O.^eyTllv 
bibliotekoj teologijos*
filosofijos fak, evange
likų teologijos> .£ak(' —- 5;. M* 
manitarinių moks|Įį—♦- 43, 
šių — nia^inatittDs^ganr* 
tos: 02, medicinos1 — ITOi
technikos55į.

'Kiek musų universitete kuriate 
metais buvo studentų

* Dabartinis* Vytauto* Didžiojo 
universitetas ym kiekvienais 
<etaiė! turefeį studbn^

rinkimas daug, kalbėjo apie 
Hais; kaip sdkmingiou dlarbuo- 
Het kari’ auksinis* konkursas at
neštų kuo- daugiausia naudos 
organizacijai.

—SLA. Narus.

Butų jau laikas; suprasti, 
kad medeliai sodinami prie

LAIDOTUVIŲ, DIRBKTORIAl 
JUOZAPAS

EUDEIKIS 'L-*t, ^,|Į|,.<!ikJLsU 
■■ /ir-TfiMAS><5

Laldbtųviu Sąlygos 
Lengvai* Išmokejimahu 

REPnblic 8340.
5340 So. Kedzie Avenue

■ " U'U" ■< ...........  . .............. "■■T .................

A.PETKUS .
I41tf SbutK, 49tli Court. Cicero Phone Cicero 2109

.......... __________________t-ą.~~~_ t -i

1646' tVest 46th> Staeet Phonesi Boulevard 3203^8413=
„11,^01 1 i, I Jl^iBiiį ....................... .... .................. . ............... .. ..I,..,,

F. EUDEIKIS
4605-07- & Hermitoge Avenue Phones Yards 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
23U4 West 23i)d- PlKce' Phohes> Canal 2515—Cicero > 5927

.. 1 |į^Mi|i*i.'iįiJ'|m',.ii,i|1     i iii m m  ...................................................................... .. . njr

4092’ Archer Avenue- , Pitone Lafayett'e 3572'
„tu fil I.im'.t I>| 'lt 'ž. Iii.-■ .iiuMiuHiĮuii M nm.llili I-  lĮ.Afciiliį.111 liuli   «M'nMiirt.

g; P. MAŽEIKA ....
3S19 tituanica Avenue
.Hm il»—8Į,-Q«Wl <H .I.II1I«»1I,M|> l»^ I.

: A. MASALSKIS \. /
3307 Lituanica Avenue- Phone Boulevard 4139

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723.

Resi 1227. So. 50 Avė., CieeM 
Telephone: Cicero 5395.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
, PStnyčios 6 iki 9;

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

galite 
vjsada 

. sutaupyti 
( apie
TAkstančial malęvos galionų, 
visoj šalyj, L .

t‘jki $3.00 
tfaina tik 
$2.50 vertos 
grindims ------- „

15 galionai skysto cemento i 
afnO*A.tYia _______ *
$3.00 slidūs; baltas

Didžiausias ir geriausias pasirinkimas 
malevų ir .enamel visame mieste 
viskas nuo 1/3 iki 1/2 pigiau. 100% 
garantuota Urba grąžinami pinigai. 
Pirkit artimiausioj krautuvėj.

PAINT EYGHANGE OF ,
a.T. AWt*-
6830 8. HAT^TED 8T.

2274 ET43TON AVĖ. 
Telefonais Armltage 1440.

K.P. GŪSIS
advokatai

ofisas—127 N. Dearbom* Sh 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 1310.
___ t* -L ___

pagal sutarties.

u; ■ “ įUi

. I'Vi;.. ■" v’V f”



Ketvirtadienis, spal. ,10,?85 NAUJIENOS, Chicago, IJL
i. ~L. . .H, 'J'"'

ENGLISH SECTION S. E. C. VIRŠININKAS 701 Melfare Administration, University Park, III. the SLA section 125, will 
Mest 14th : Place. At these ’ classes, of Chicago and Former Chief, U. S. sponser a big affair in which the 

Ter topic was LYS will take part. This affair is 
(likewise for the purpose of gather- 

the yough 'of the town and

THE WORLD AT 
AGLANCE

by Dr. E. G. Peters.

Stranglirig MussolinCs War
And Sudden fieath
Is The White Rače Dying 

Out?
The League’s Chance

House, Thiirsday 8:00 P. M.

Lithuanian langugage, syntax, gram- Children’s Bureau.
mer, reading and writing is being “Jane Adams’ Legacy to Chicago”, 
taught by our very capable members On Sunday, Sep. 29th, Mr. Joseph* ing the yough lof the town and 
Mr. Bruno Ray Matijošaitis, and Mr. Gura, of Rockford, III. an ex-Chica-1 organizing them into a LYS branch. 
Antanas C. Rutkauskas who have goan, paid a visit to Mr. Beliajus, A program given by the LYS and 
mastered the language perfeetly in discussing possipilities of organizing 
51II its phases, and who, as seoon an LYS branch in Rockford. We 
as Lithuanian wilh be instituted in are most confident in the activites 
Ithe schboTs, will be soUnd' of the and capable execūtion of his plans, 
fjlr^ cand.idates' there. j

Many believe that they have. a man. _
sufficient knovvledge of the lan- expressed such a desire and we are
guage. Some do not realize that sure that under his leadership the
thęy speak a jargon mixed vvith organization will flourish.
P.rtlish? Rušsian. and even with an 
admixture of Jewish. • How much • 
nicer it is to ępeak a pure and un- - 
adulterated language. Therefore j" 
let ’ everyone join thes classes. Come 
to the above plases at the named 
time and evenings.

The LYS will also devote its time and ! 
efforts to get permission, through- 
out the whole years, to institute the 
Lithuanian language in all such 
High Schools where a great majority 
of Lithuanian students attend. We 
realize that it will be a difficult 
tasic to accomplish, būt we hope that 
thrpugh our determination, our 
efforts will be successful and by . 
the next year our youth will be 
able to take up their mother tongue 
in the local schools.

The Spookiest Mas- 
ąųarade

On Saturday Night, November 
2nd at 8:00 P. M. the LYS is spon- 
soring a grand Spopky masquerade. 
We especially invite ghosts, elfs, 
nymphs, mermaids,. witches, gnomes, 
demons and ogres to come there. 
lt will be the firts * and greatest 
assemblage of etheric powers. Many 
prizes will be given aivay, first to 
those’ wh o represent themselves i n 
the ’ above mentioned characters, and 
thėn to all the others who will come 
in costumę. Admission is only 
thirty five cents, members twenty 
fiye.t Place — South Town Hali, 
8p|9 S. Ashland Avė.

This affair is held to enable LYS 
tp cover the expenditures of the art 
ęxhibit and assure the winners of 
th,ę amateur artists with a generous 
prize. Thus, ehcouraging our youth 
in the finer fields. Therefore we 
beg the support of everyone, for it 
is not the LYS you will be doing a 
good deed to, būt to the whole 
Lithuanian colony of Chicago and 
the štriving yung artists.

General News
Į .... i' • - iii • ■i't j t; j -i t»«- '■ »į?■ 1 i.

Ori OH6be'r 4th, the LYS took a 
lęading part in a neighborhood 
celebrątion, whįch was held at 
Fūljer Park, 45th and Princeton 
Avė. The LYS dancing group and 
pripils of Beliajus’ school, respre-

■ sęnted the Lithuanians, Mexicans, 
Spanish, Russianš, Palestinians and

’ Indiaris. Here tdo, the Lithuanian 
.grdup was the most impressive.

Ori October 6th, at Orchestra Hali, 
Michigan and Adams St., • the J LYS 
represented, the Lithuanians with a 
deljBgation-.clressed in natipnal cost- 
umes, at the first sessįon. of the 
renowned “Sunday EVening Club”.' 
This šession, whiėh marks the open- 
ing oi thedribs' 29th season, was 

. ępecįally dedicated -to the late Jane 
Adams, International peace and

' Šoy^il worker. Every seat of the
immėnšė Orchestra Hali was occu-

’ pięd. The program was opened with 
songs from ■ Handel’s “Messiah”, 
rendered by .the “Apollo Choir”. The 
speaker of the evenjng was Miss 
Grace Abbott, Prof. of Public

I “The white , race is. dying out”, 
contends Professor Friedrich Burg- 
doerfer, official statisticiąn for nastf

i Gerriiany. The ' Germans and Anglo- 
; Saxons he finds to be .in most dap- 
i ger of extinction, for their brithrate 
is now falling; even more sharply 
than that of the French, heretofore 
the horrible ėxamplė of race suicide. 
The yellow, brown, and black races, 
according to Her? Burgdoerfer, will 
soon swamp the whitė race.

Likę many writers about race 
suicide, Professor Burgdoerfer for- 
gets that the death rate is just as 
important in fixing the rate of in- 
creąse as the tyrth rate. For the 

, rate' of inerease is the difference 
; between the bitth and the death 
' rates. 1 ’

Again, the higher the Standard of 
1 living, the lower the birth rate, eut 
’ down by some form of birth cont- 
! rol. As Western ideas permeate 
’i Asia and Africa, those continents 
' will probably reduce their birth 
’ rates by some form of artificial’ 

restrietion of population. Doing so! 
will tend tp make their populationsį

If the league Of nations 
economic sanetions in earnest. 
can strangle Mussolini’s war.

Italy depends for power largely on 
coal and oil. Yet she produces al- 
most none of either. Nor has she 
any copper, niekei, or nitrate, so 
important in. modern warfare. Steel, 
basic pillar of modern war, she im
portą. By essentially shutting off 
these produets, the league can ham- 
string Italian industry.

In credit, too, Italy is largely at 
the mercy of a unified and resolpte 
league. If French, British, and Bėl- 
gian bankers turn “thumbs town” 
on Mussolini’s request for credit, 
they can serap the lira, already 
weakened by Italy’s heavy indebted- 
ness.

Mussolini’s hope lies in splitting 
the league. So, if the league acts 
unitedly and resolutedly against 
him, his war is doomed. 

—O— 1
His head eut off in an automobile 

erash by the broken windshield as 
neatly as if by a guilotine’s blade; 
a woman sitting bolt upright in the 
back seat, dead from a nail that 
had pierced her škuli; a man smash- 
ed two inches thiek and three feet 
wide as a Service truck swung 
around a eurve and hit him while 
he worked at kis spare tire—those 
are a few of the 30,000 Americans 
killed yearly in motor accidents. A 
year-and-a-half’s participation i n the 
World War cost this country 100,000 
killed and dead of disease. Motor 
vehicles annually take one-third as 
many. »

Car tėsting at the Illinois State 
fair at Springfielcį lašt August 
showęd that 90% -of the drivers 
should mot *#0 more than- .60 ,miles 
an hour, and ^especially that the 
average driver cannot safely go 
more than 35-38 miles an hour. 
Today’s heavy automobiles hurdling 
along the highway at 50 to 80 miles 
an hour possess the hitting power 
of a shell from a big cannon.

Increasing speed of cars, more 
and more cars on the road, untested 
and ineompetėnt drivers, and poor 
brakes and tires—those are the chief 
causes of • ’ America’s automobile 
slaughter.

Careful tests ’ ’ before isšuing a 
license to ■, operate a car would eut 
down this slaughter, -vrhich makes , _ . . . .
our highways aš gory as battlefieds. crowd gathered slowly.at Sandara 

. :• ;•;;

applics 
it

Hali. There was the usual essay to- 
ward cordialities and conversation 
began to ebb back and foĮrth until 
a semblance of enjoyment began to 
appear on the faces of many. A few 
heroic individuals circulatėd about 
and endeavored to help the others 
to a good time. Gamės were played, 
dances danced. The resultirig laugh- 
ter sounded sincere enough. By mid- 
night, the gathering had become 
cheerful, and even gay, as refresh- 
ments stimulated backward persona 
•litięs.: ;

Taken as a whole, the Birutė So
čiai of October 5 was a pleasurable 
gratification for those who came 
for a good time. Those who came to 
be entertained royally found them- 
selvęs ringing the wrong doorbell. 
Their hopes were smashed thorou- 
ghly by the merry-makers who were 
too busy enjoying themselves to 
care much about what the “expect- 
to-be-entertained” people were doing.

EARLY PREPARĄTIONS.
___ _ ___ ______ Some time ago, announcement of 

stationaty, ^asi "that of China has'a Birutė operetta and coricert even- 
been for decades._________ »_______ i was made in this column. From

Račiai mixture has gone on ever time to time, other notices have 
since man evolved from the anthro- served as reminders of Sunday, No- 
poid ąpe. The mingling of races is J vember 17j of the Lithuanian Audi- 
often good. Perhaps mankind’s goal 
is one race attained by complete in- 
termixture.

The Italo-Ethiopian war will save 
or destroy the league of nations.

The league has never possessed 
the confidence of the world, partly 
because it could never get the Uni
ted States to join it. The rėsignation 
of Germany, Brazil, and Japan, es
pecially of Nippon, weakened the 
league. For inany if the liberals 
over the world, hurt and angered at 
the way the league handled the 
Manchukuopn war, have come to 
look upon the league as a toothless 
old woman, able to do nothing būt 
scold. . . .

Būt in the Italo-Ethiopian dispu
te, the league, urged on by England, 
has acted promptly and courageous- 
ly in condemning Mussolini. So it 
has won back much of the world 
support it had lošt.

Today the league faces a great 
opportunity and also a great danger. 
If it vigorously applies sanetions 
against aggrOšsor Mussolini, it wilji 
have. regained. all jts lošt prestige, 
and evėn have added to it. Bul if 
it no.w backs down before II Duče, 
or if it shillyshallies, it is doomed.

For the league, then, * the Italo- 
Ethiopian war will spęll life or 
death.

torium where the tragic operetta 
“Čigonai” will be followed by a con- 
cert of chorus songs, solos, and 
other combinations pleasing to both 
the ear and the eye.

Preparations for November 17 
have been going on since the begin- 
ning of the present season. Mr. J. 
Byanskas, the director, has devoted 
many hours of rehearsal with both 
chorus and soloists in order that the 
opening Birutės program of the year 
will be a fitting continuation of her 
glorious past.

Therefore, Friends of Birute, your 
time will be well spent in attending 
the Lithuanian Auditorium, and your 
patronage will be appreciated in 
typical Birutė fashion.

THOSE LAGGARD MEMBERS.

s Har-James M. 
vard profesorius 
jųrities and Exchange Com- 
mission viršininku. “S. E. Č.” 
kontroliuoja biržų operacijas.

fore it. Then is the editorial scrątch 
either an enrichening additirin, a re- 
lief from complexity, an enhance* 
ment of lovely simplicity—or else, 
it/s just a ' sčratch.

A rėsignation to the ways of fate 
—and of editors—is always a conye- 
nient, if not an admirable, attitude.

—A. A. Stelmok
P. S. — Dear Sėribe: Oh, for 

some lovely simplicity to enhance.
' ■ —Ed.

i

BIRUTE
SATURDAY’S SOČIA L ŠESSION,

On Saturday evening, a small

ITALIJOS-ETHIOPIJOS KARO PRADŽIA '

If there is anything more exas- 
perating than the yokel who treads 
on your toes and expects you to 
apologize, it’s the happy-go-lucky 
chorus or dub member who comes 
to all rehearsals and meetings ac- 
cording to the- d^ętatjons of his or 
her fanciė’s.„Of doųise there are 
times when. attendaricė is not posA 
sible, būt in the ordinary course of 
Lithuanian-American life in our city, 
these times; are not of frequent oc- 
curance.

The member who attends once for 
every time he or she is absent twice, 
is a liability and not an asset to an 
organization, whether the latter is 
a chorus, club, or' society.

If you are one of those “on-and- 
off” people, then either make a re- 
solution to funetion as a vital unit 
in your group, or else resign, rather 
than be in the way of your club’s 
growth and progress. It is better to 
stay and give all your sincere aid, 
or as much of it as your personai 
business will allow, to t^e better- 
ment of your organization’s past 
and future record. Remember that 
a task well donę yields a personai 
satisfaction far more remunerative 
than laurels of glory. ;

“USTA WAS” MEMBERS.
Not so long ago, in a miliatary 

company there occurręd a series of 
demotions so that three or four 
soldiers found themselves as a 
group of ex-non-commissioned of- 
ficers. They immediately banded to- 
gether and organized their ownclub, 
which the called the “Usta Was” 
Club.

, It soon won the admifation of 
the men in the company. In time, 
the “Usta Was” Club had redeemed 
itself so well by its good soldiering 
that its members again receivęd the 
commissions they had 16st through 
demotion. Although the “Usta Was” 
Club is a thing of the past, the 
company funetions more efficiently 
because of these “old-timers’ ” re- 
formation and retum to whole- 
hearted work.

At no time in the past or in the 
future, haš there been, or will there 
ever be a better opportunity for 
Birutė “Usta Was” members to re
tum to the familiar rankš. Your 
help is needed. Those who have been 
carrying on havė grown tired under 
the heavy burden. Now is your 
chance, and keeping it going at 
Sandara Hali, 33rd and Halsted Sts., 
every Thursday evening at eight.

THE WAYS OF EDITORS.

Šie paveikslai, perduoti iš Ethiopijos į Ameriką per radio, 
parodo italų kareivius statant ^kanuolę j poziciją mušiui. Apa
tiniam, karininkai operuoja kulkosvaidį.

Lašt v>eek‘s bit of lame satire was 
further crippled by the agile, būt 
insensitive pen of the editor, or by 
some other well-meaning irtdividual, 
who changed and added words in a 
rather random fashion, thereby pro- 
dueing an eyen flatter effect, chri- 
racterized either by bad editorial 
taste, or by plain lack of knowledge.

Būt, after all, the eidtorial pen is 
mightiest when the humble efforts 
of a pressed columnist tremble be-

J.1,- ..

Greatest Art Exhibit 
of Pąintings

Coinmencing'' with Saturday, No-* 
vember secondj an First Art E^hi- 
bit (Oįf Ljtihųąniąn paintęrs. and ,ąr^ 
tists will be held at The Fair Storeį, 
one of the largest department Stores 
in the Loop. This Art Exhibition will 
be sponsored by the Lithuanian 
Youth Society, r pne of the most ąc-: 
tive and indmstrioūs organizations 
of young Lithuapians in America.. 
This group in its short existence of 
two years has done as much for the 
Lithuariian community as .some 
other organizations have in 25 'or 30 
years. The activities are of a, broad 
range. We published the first lite- 
rary magazine “The Furrow”. Pre- 
viously sponsored an exhibit of’ 
handieraft and pąintings. > Repręsen- 
ted the Lithuanian at all civic under 
takings. It has the finest dancing 
group. Sponsors free classes in Lith-, 
uanian and is also štriving to insti
tute the Lithuanian language in the 
Chicago High Schools.

This exhibit will be one of Įthe> 
finest, possessing all merįts and 
good qualitiės. It will be the first 
time that an exhibit of this sort has 
attracted the ėritical world of Art. 
Wę beg ; the participation of thę 
Lithuanian commonwealth of Chi-’ 
cago in this exhibit.

The opėning of the exhibit will occiir 
on Noivember second, 12 o’clock in the 
aftemoon, with a varied musical 
program of the best Lithuanian 
artists in the city. The conpul,' 
civic and spiritual leaders, notables, 
reporters and art erities įpili he 
present, Let Us all come to review 
the work of our compatriots and 
thus show appreciation to this young 
society, which is trying to improve 
the' status of ,the Lithuanian youth 
in Chicago.

‘t, ji

Entrees For Exhibit
We have not sęt any particular 

rules to entrees in the exhibit. We 
accept pąintings, charcoal, pen and 
ink; drawing, carvings and verious 
other types of works of art and 
handieraft. Everything mušt b? 
forw*arded to Vytautas ,)Bėliajuš«! 
3259 S. Hąlsted St. not later thąn 
October 28th. Rejections will be’ 
returned immediately. Placė yotir 
pticę 'upon( ęrieh pietyje, or; else, 
indicate that it is not for sale. Cąch 
priceš will bep awarded to the hea* 
works of amateurs. Retumu wĮŲ 
be made durihg the week of Nbv, 
lOth. For detailed Information cąll 
Victory 5259.

Bosses Woif t 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH) 

People who get and hold jobs 

keep theirbreath agreeable 

mth >be beat tą choope from theee days, em- 
ployera favor the person who is most ąttrac- 
tive.‘ Įn buslneąs Jife as in the sodai wortd, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults. ■; '\

Vpfortunately everybody nuffera from thte 
offenslve condition,at.some time or other— 
many more rėgularly than they thi..k. Fęrmen- 
tatlon o! fooa partlcles skipped by the tooth 
brush Ja the eause of most cases, Deeaying 
teeik and poor digestįon also eause odora.

The ųulck, pleasant way to improve your 
breąth įšto ūse Llaterine, theųuick deodorant, 
every mornlng and eyerv njght. ’ .

Listerine halts fermentation. a major eause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your .bteath becomes sWeet and «grėeable. It 
V’Hnot offend ethers.
• ■ji you valus your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Ebarmacal Company, SU Louis, Mo.

Doh’t offend others • CĮieck 
halitosis witfi LISTERINE

įsant way to improve your 
tarine, the ųulck deodorant,

Listerine halta fermentation, a major eause

Classes In Lithuanian
In order to induce the studyof 

the Lithuariian language, the LYS 
has opened evening classes in the 
following Neighborhood Housęs. ,

The Fellowship House on Męndes- 
days, 8:00 P. įlf. 831 Mest 33rd PI., 
Scohif Rooni; The Henry Bootfr* 

. * » ■

Melrose Park talent will be the 
first pressentation followed by a 
dance to a good orchestra. This 
affair will be held at Waichulis 
Hali, 23rd Avė. and Lake St. We 
would greatly appreciate it i f as 
many members as possible would 
come to this affair since it is the 

j organization of a new branch. 
On Saturday, Nov. 9th, In Melrose Tickets only 25 cents.

for Mr. Gura įs an energetic .young 
We are glad that he has

DABAR GALIT PIRK 
TI SAU RUBUS 

IŠMOKĖJIMAIS
UŽ CASH KAIHIį

Dabar 
rengęs 
jas 
leidžia jums nusipirkti pui
kiausius rubus ir išmokėti per 
10 savaičių. Jus gausite musų 
Žemas Cash Kainas tik biskį 
reikės damoketi už šį patar
navimą.

Rankom Siūti 
SIUTAI—TOPKAUTAI 

©VERKAUTAI

$19-50 ,, $24-50 
$29^0

kožnas gali būti apsi- 
puikiausiai! Musų nau- 

Cash-Price Budgėt Plan”

OUICKI.Y

Mfired. :
REDDENED ■'

EYES .

REČOMMF NDED 
, COR -iOYEAPS

MES PARDUODAM:
KUPPENHEIMER, GGG, 
TED LEWIS IR KITŲ 
AMERIKOS GERIAUSIU 
IŠDIRBYSČIŲ ... VIRŠ 4000 
RŪBŲ PASIRINKIMUI.

TURNER BROS
Krautuvė at
dara utarn., 
ketvergo ir 

subatos 
vakarais iki 9

Kamp. ROOSEVELT 
RD. ir HALSTED ST.

CHICAGO. ILL.

Krautuvė at
dara nedėlio- 
mis iki 5 vai. 

no pietų

Vienatine Tokią

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautines dva 
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Kairia $2.00.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise
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JOHN P. EMALI) 
LOANS and INSURANCE

apdraudos nuo ugnies, vėjo, ete, atsišau

840 Mest 33rd Street
J <ARds-:279.0 arba; 279J

telSUGlBKOBlMOlRBUD^A^
<.'■ ■ RAŠTINĖJE i :: * ; H

irba
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BALSAVIMŲ ^PASĖKOS KLAIPĖDOJE

s, paremtas, kaip sakėme, nepil

Galutini Klaipėdos Seimelio rinkimų rezultatai dar 
nėra žinomi, bet iš Kauno pranešama, kad bendras vo
kiečių kandidatų sąrašas gavęs tarp 1,500,000 ir 1,600,- 
'000 balsų iš X91&000 visų paduotų balsų. Jeigu šita ži- 
.nia pasitvirtins, tai .reikš, kad apie trys ketvirtadaliai 
balsuotojų atidavė savo balsus už vokiečių kandidatus; 
o apie ketvirtadalis — už lietuvių.

Naujojo seimelio s^tatas tokiu budu bus: 23 vo
kietininkai ir 6 lietuviai. Palyginus su pirmesniojo sei
melio sąstatu, lietuviai butų laimėję vieną vietą.

Tai yra tik spėji
nomis skaitlinėmis. Jisai nėra taip blogas, kad lietu
viams Klaipėdos krašte reikėtų nuleisti .rankas. Bet 
jiems nėra pamato ir džiaugtis. Nėra 'maloni padėtis, 
jeigu krašte, kurio dauguma gyventojų susideda iš lie
tuvių, tris ketvirtadalius balsų gauna, po 13 metų Lie
tuvos valdymo, vokiečiai arba vokiečių šalininkai.

Dalinai galima šitą lietuvių nepasisekimą aiškinti 
tuo, kad .Vokietijos Hitleris darė didžiausią spaudimą 
Ą klaipėdiečius, stačiai terorizuodamas juos, idant jie 
bafeotų už vokiečius. Nėra abejonės, kad "naciai” ir 
pinigų nesigailėjo rinkimų propagandai ir balsuotojų 
papirkimui Klaipėdos krašte.

Bet vistiek reikia pasakyti, kad ne vien hitlerinin
kų įtaka nulėmė rinkimų pasėkas. Jeigu klaipėdiečiai 

* butų turėję daugiau Lietu vos -valdžia, jie
nebūtų klausę Berlyno balso. Anaiptol ne visi vokiečiai 
yra svastikos garbintojai. Bet jie ėjo išvien. Matyt, 
Kauno jie bijojo labiau, negu Berlyno. Seimo laikais 
'.Lietuva jau turėjo daugiau draugų Klaipėdoje, negu 
idabar. > •

VIS ŠAUDO

Sverdlovske, Sovietų Sąjungoje, teismas pasmerkė 
sušaudyti skraidymo instruktorių (mokytoją) už tai, 
kad jisai tyčia sudaužęs tris lėktuvus, keršydamas už 
savo tėvą, kurį valdžia 1929 m. išdeportąvo iš Volgos' 
srities, kadangi jisai priešinęsis sovietų politikai.

Tai ne pirma ir ne paskutinė tokia; žinįa. žmonių! 
sušaudymai bolševikiškoje Rusijoje yra nuolatinis reiš
kinys, su kuriuo Rusijos gyventojai yra, tur būt, ne. 
mažiau apsipratę, kaip amerikiečiai su automobilių ne-j 
laimėmis. Bet ta žinia iš Sverdlovsko yra šiek-tiek įdo-> 
mėsnė už kitus panašius įvykius, todėl ji ir i užsienį bu
vo persiųsta telegrafu.

Čia turime prieš akis ir seimos tragediją, ir žiau
raus teroro pavyzdį, ir charakteringą įvykį bendroje 
bolševikų diktatūros .politikoje.

Komunistų agitatoriai, kurie dabar labai uoliai 
',‘pedlevoja” publikoje "bendro fronto” arba "bendro 
liaudies fronto” idėją, sako, kad Sovietų rojuje esanti 
šimtą kartų geresnė "demokratija”, negu buržuazinėse 
šalyse. Tenai, girdi, viešpatauja pilna laisvė darbo žmo
nėms. * v

Bet šiame Sverdlovsko atsitikime mes matome, kad 
žmogus buvo išdeportuotas jis jo gyvenamos srities 
/(gal būt, į Soloveckas salas arba i Turkestano tyrlau
kius) vien tik> už tai, kad jisai priešinosi sovietų politi
kai. Ir matyt, kad jisai dar iki šiol (nuo 1929 metų!) 
tebesikankina ištrėmime, nes jo sūnūs dabar bandė už 
tai valdžiai atkeršyti.

Įsivaizduokite ką nors panašaus "buržuazinėse de
mokratijose”. .Sakysime, imtų Roosevelto valdžia areš
tui (ir deportuoti žmones iš jų gyvenamųjų vietų vien

Koks
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mas ir Franci joje, Anglijoje, Šveicarijoje ir visur ki 
tur, tar gyvuoja ‘'buržuazinė demokratija”. O Rusijo

Tai kaipgi bent vienas sveiko proto žmogus dabar 
gali sakyti, kad sovietų šalyje esanti laisve, ir dagi di
desnė laisvė, begu "buržuazinėse” šalyse? Ir kas gali

tikėti tąja komunistų pasaka, kad sovietuose "nėra po
litinių kalinių”? Juk tai aišktfe ir begėdiškas melas.

Turto šventumas bolševikijoję
Tolįaus. Sūnūs to žmogaus, kurį valdžia taip de

spotiškai nubaudę, sudaužė (tur būt, skraidydamas) 
tris aeroplanus. Valdžios prokuroras sako, kad jisai 
sudaužė juos tyčia. Ar tai tiesa, mes, nežinome, nors; 
atrodo keista, kad lakūnas butų vartojęs šitokį rizi
kingą keršto būdą, nes, leisdamas lėktuvui sudužti, ji
sai statė j (pavojų savo gyvastį. Bet tegu bus taip, — 
tai ką tgi jisai tokio padarė? Sudagino tris mašinas, pa
darydamas valdžiai finansinį nuostolį. Ar jųs~ girdėjote 
kada nors, kad Amerikoje^ Francįjoje, Anglijoje arba 
kurioje kitoje "buržuazinėje” šalyje žmogus butų bau
džiamas mirtim už tai, kad jisai sunaikino svetimą 
daiktą? '

Tokių dalykų civilizuoto pasaulio teismuose nebū
na. Už svetimo ..turto sunaikinimą nusikaltęlis būna pa- 
prastai baudžiamas pinigiškaiv o jeigu jisat tą piktada
rybę atliko pikta valia, tai;dar pridedama5ir kalėjimas. 
Bet .niekuomet ne mirties bausmė.

Pateisinimui tos kruvinos bausmės, kurią sovietų 
teismas paskyrė, skraidymą instruktoriui, sakoma, kad 
aeroplanai buvo valstybės f nuosavybė. Reiškia, jeigu1 
daiktas priklauso valstybei, tai jisai yra "šventas” —; 
taip, kaip žmogaus gyvastis, arba kas nors dar bran
gesnio!

^Buržuazinėse šalyse turtas yra labai ■ garbinamas.; 
Turto interesai jose dažnai yra net labiau apginami^ 
negu žmogaus asmuo. Tačiau, to nežiūrint, nė viena; 
buržuazinė šalis už nusidėjimus prieš turtą nebaudžia 
mirtim. O sovietų Rusijoje, kur kapitalizmas yra "paH 
naikintas” ir žmonės yra "paliuosuoti” nuo turto ver
gijos, už .turto sugadinimą nusidėjėliui atlipama gyvasį 
tis.

Argi šitokios rųšies teisingumas .gali būti pavyzd 
džiu dvidešimtojo amžiaus žmonijai? žinoma, kad nęJ 
Tas "teisingumo?’ principas”, kurio laikosi bolševikaiį 
buvo ; praktikuojamas tarpe primityvių žmonių, kurie; 
dar neturėjo nė organizuotos teismų sistemos.’Kai ka-f 
•da .da ir šiandie pasitaiko, kad kokiame nors atsiliku- 
šiame užkampyje ūkininkai, pagriebę 'spragilą, eina 
gaudyti arklių vagis ir juos .užmuša. .Bet^tai yra gau
jos, o ne valstybinio teismo darbas.

sa-

irose dabai patenkinti, ikad Vai
kui skridimas pavyko, ir,labai’ 
ji vertina. Dar ir šiandien vi
sur ir visi tik tekalba apie Li
tuanikos II .skridimą ir jp 
nuotikius. Maži vaikai. džiaugs
mu netveria, kad Vaitkus ąa- 
vo šokaladu mažučius airiukus 
apdovanojo ir, lyg nusiminę, 
įtarią, delko jų tenais nebūta!

šiandien visose Kauno mo
kyklose sunkiai ėjo pamokos, 
nes mokiniai tiktai apie skri
dimą tekalbėjo. Jau vakare vai
kai, pasidarę mažučius sklan
dytuvus, Vaitkaus vardu pa
vadintus, leidžiojo juos.
x —Aš busiu Vaitkum

ko vps kelerių metų sulaukęs 
mažas pipiras. Ir kas žino, 
Vaitkaus pasiryžimas, gal, ne 
vieną garbingą mokslui vyrą 
išaųgys. O kad Vaitkus paliks 
geras tradicijas tapti geru la
kūnu, turbut dėl to abejoti ne
tenka. Kaip Norvegai išaugino 
gerus ašy galio tyrinėtojus, taip 
gal Lietuva ateity galės di
džiuotis savo lakūnais, padan
gių nugalėtojais, jau ir dabar 
Lietuvos ayiaęija kitų labai 
.aukštai .vertinama. Nei Latviai,, 
nei i Estai, nei Suomiai tokių 
lakūnų neturi. Vokiečiai,' kurie 
viską peikia, ksfs tik yra lietu
viška, betgi Lietuvos .aviaciją 
labai įvertina ir sako, karo me
tu esanti labai rimta pajėga, 
.su kuria reikia rimtai skaity
tis. Tai,«be .abejo, Dariaus ir 
.Girėno įtaka ir dabar dar Vait
kaus pirmyn pastūmėta!

Tik teikia pažiūrėti, kaip 
Lietuvos lakūnai orą raižo! 
Tikrai pasididžiavimo jausmas 
pagauna, visa > tai matant. Na, 
kad ir oro traukinys šiepusį 
dienomis laimingai Helsinkus 
pasiekęs ir gražiai Vaitkų su-t 
tikti į .sedromą .gryžęs. Deja, 
jiems) neteko jo sutikti. O kiek 
itą dieną sklandytuvas >ore kiil4. 
pų yra padaręs1! Juk tai retas 
atsi tikimas jpaprastusklandy tu-1 

: v(u i ore mirii^ kilpai daryti? ri
Karo lakūnai pagerbė 

amerikiečius
* • L

- Beje, r karo lakūnai šiomis 
dienomis, ypatingai pagerbda
mi smuikininką - Greičių ir pia
nistę Briedytę, ore juos pava
nojo ir keletą mirties kilpų sd 
jais padarė. ;B. Drangeliene ne- 
panoro ta proga pasinaudoti] 
ji išviso nelinkusi ore skraidy-

šiame 'užkampyje ūkininkai, pagriebę 'spragilą,

primityvių žmonių kerštą. O betgi tą,
Rusijos "teisingumas” nestovi nėkiek ..aukščiau už 

iš barbarizme 
dar neišbridusią. bolševikišką tvarką kai kas bando pieš
ti, .kaipo švyturį*, ibdantį- darbininkų kla^eį<kęl£ą į atel| 
tį! Ar tai ne tamsuolių įsivaizdavimas?

■h- > r

F. Vaitkaus Drenos Kaune
(Laiškas iš Lietuvos) iš judino visą Lietuvos gyveni* 

mą ir visus reikalus jos nustū
mė į antrą eilę.

I.
Visa Lietuva 'džiaugiasi

Čia nėra jokio pažiūrų skir
tumo, visi vienodai, džiaugiasi 
i-r aukštai vertina Vaitkaus 
didvyriškumą ir jo pasiryžimą, 
š. Amerikos kunigas Drauge^ 
lis^ kuris..dar vieši , Lietuvoj* 
visai nuoširdžiąi nudžiugo iš
girdęs, kad Vaitkus . skrenda iiį 
pareiškė iškart savo kietą nu
sistatymą, kąd skridimas turi 
būti sėkmingas, nors, girdi; 
.daug kas juo Amerikoj abejo- . 
jo. Vakar jis nekantriai sedro-r 
me laukė, Litūanicos II ir nė- A. f > ' / f *

Įdek nenusiminė išgirdęs, kad 
Vaitkus priverstas buvo nusi
leisti; vis dėlto, girdi, Atlantai 
nugalęjo. Dr., Baėkuš tuoj stror' 
piiai prade jo ..rinkti į, savo mui' 
ziejų visą/ medžiagą apie Vait*1 
kaus skridimą. Iš Čikagos dai-i 
nįninkė * B.,, Drangelienė džiu? 
gauja skridimui pasisekus ir 

s nekantraudama 'laukia Vait* 
kaus Kaune, jau gal bu t ji bu
tų išvažiavus ir iš Lietuvos, 
bet vis spėliojo, laukė, kada jis 
atškris. Tai dabar pilnai jos 
suprantamas džiaugsmas. Smui
kininkas , V. t Greičius ir ..sakos, 
•koks jis laimingas, kad neiš
važiavo, nes, girdi, nebūčiau 
matęs tą, ką dabar ..aš regiu. 
Pianistė A. Briędytė sakosi, 
kad 'tikrai laiminga, i kad aš dai 
Lietuvoj — Vaitkų sutiksiu,— 
pasididžiuodama ji kartoja. 
Ponia Byjanskienė nuoširdžiai 
džiaugias, kad Vaitkų maty
sianti. Jie visi gyvena' Lietuj 
vos viešbutyje, kuriame . atva
žiavęs .sustos ir Vaitkus. Tai
gi atvykęs Vaitkus j Kaupą 
susitiks su savaip pažystaipais.

Lietuvos karė‘ “aviacijos šfe-

Skubu, rašau rugsėjo 23 d/, 
Vaitkaus sutikimo įspūdžius; ; 
Visa^ Lietuvos spauda be išim- 
ties, .‘(nepaisant politinės ir tau
tinės krypties pilna žinių iš 
Vaitkaus skridimo. Yra dien
raščių,, kurie net įdienos Jlsus 
reikalus nustūmė į antrą eilę; 
ir patalpino vien tik aprašy
mus ir telegramas apie Litua- 
•nicos II likimą. Visi -džiūgauja, 
kad Vaitkus liko* gyvas, sveir* 
kas ir Atlantą nugalėjo, šį 
skridimą visi labai .aukštai 
įvertina ir giria Vaitkaus su-, 
manumą laiku nusileisti ir gy-l 
vybe nerizikuoti.

Kauno gyventojų vienu treč
daliu padaugėjo, nes apytikriu 
apskaičiavimu, daugiau kaip' 
keturiasdešimts tūkstančių žmo-' 
nių iš provincijos suvažiavo; 
Vaitkų pasitikti! šiandien dar i 
pilnas Kaunas kaimo žmonių, 
kurie godžiai gaudo^ žinias apie 
Vaitkaus likimą. Visi veik laik
raščiai išėjo didesni ir savo ti-{ 
ražą dvigubai padidino, ir tai; 
vakare jau visi egzemplioriai, 
jų buvo išpirkti. Ekstra tele-J 
gramos dar ir šiandie leidžia-' 
mos, nes visi .įdomaująs, kada( 
Vaitkus į Kauną /atskris. Su*, 
prantama, kad .Žemes Ųkio pa-* 
rodą ir iš to turi didelės nau-j 
dos, nes kitaip niekuomet tiek' 
•lankytojų nebūtų sulaukę. Dr.Į 
Račkąus ir išeivijos spaudos 
parodoj, kurią užsienio Lietu
viams Remti Draugija suruošė, 
jau atidarytas Vaitkaus skridi
mo skyrius, kur sudėti įvairus, 
š. Amerikoj tuo reikalu išleis-, 
ti atsišaukimai, foto nuotrau-. 
kos ir kita medžiaga, šiandien 
ir vakar tą parodą lankė tiek

- žmonių, kad visi sutilpti nega-. 
Įėjo. Taigi Vaitkaus skridimas

apie tai 'nekalba, j Tik •< neužan- - 
gos, proto vkretjpai įgalėjo ‘bųti 
šiam 'skridimui priešingi ir jos 
rengėjus šmeižti. Jie turi da
bar nutilti ir lyg bailiai tik 
teisintis arba tylėti. Garbė 
tiems, kurie šiuo momentu 
jskridimą į Lietuvą surengė ir 
amžina atmintis Vaitkui, kuris 
ryžos skristi. Jo vardas Lietu
vos istorijoj nebus užmirštas!

štai mano įspūdžių žiupsne
lis. Gaila, kad aš juos greit ne
galiu .jums perduoti, ir jus juos 
š. Amerikoj negreit gausit, 
juk tai tolima kelione.

Kaip tik Vaitkus atvyks j 
Kauną, pasistengsiu vėl jums 
laišką parašyti. —Betkas.

Kaunas, rūgs. 23 dieną.

ti. Greičius ir Briedy te džiaug
smo kupini tuomet grįžo iš rka- 
ro ’sedromo, gavę 'ore paskrai
dyti. Sako ir mes dabar laku- 
ųąi!

'Reikia pabrėžti, kad karo 
lakūnai niekuomet civilių žmo- 
nįų neima į sayo aeroplanus la^-. 
iloiati, bet dėl š. Amerikos me
nininkų padarė tą išimtį. Mat, 
visi trys menininkai — B. 
Drangelienė, A. Briedytė ir V. 
Greičius čia įgijo labai daug 
simpatijų ir turi, gerą pasiseki
mą. Jų ruošiami provincijoj 
koncertai visuomet labai daug 
žmonių sutraukia, nors dabar 
Lietuva ypatingus -laikus per
gyvena, ir, rodoą, koncertai ne
galėtų žmonių daug patraukti.

Mat, itie nuolatiniai Hitlerio 
Lietuvai karu 'grąsinimai, Klai
pėdos krašto seimelio rinkimai 
visai nejaukiai juitėikia visus 
gyventojus. Kas žino, gal kilti 
karas, gal daug nerimasties su
kelti, tai visi ypatingu upu 
gyvena. Betgi dabar Vaitkaus 
skridimas tą nuotaiką išsklai
dė ir lyg visi atgijo, drąsiau 
rytojui į akis žiuri. Girdi, tu
rim mes .pajėgų ir Š. Ameri- 
ikoj, kurie mus nepamirš ir 
reikalui ištikus padės iš visų 
nelaimių išbristi. Nėra abejo
nės, kad ir Hitlerio nervus 
darko visi .Lietuvos pasiseki
mai, kurie -užsieny daug .sim
patijų sukelia. Juk Vaitkaus 
skridimu domėjos visa Euro
pos spauda ir visam pasauly 
Lietuvos < vardas skambėjo. TaL 
gi vis- dėlto jau yra .sunkiau 
koją Lietuvą paspirti. Vokie
čiais tai ne visai tinka, nes 
laętuvai ^siiupatijos visur .aųga^ 
reikia su tuo skaitytis.

f Didelė moralė paspirtis 
’ Lietuvai

■’i ■

Taip, Vaitkaus skridimas -tai 
didele moralė visai (Lietuvai 
paspirtis. Todėl suprantamas - 
tas neišpasakytas v visų džiūga
vimas: Vaitkaus pasisekimu. Ki-; 
tu laiku tokio džiaugsmo tikrai; 
nebūtų, koks dabar yra, kuo-, 
met Vokiečių nacionalistai Lie
tuvai atvirai ■: karu grąsina!

Kiekvienas iyg instiktyviai > 
nujaučia, kokios moralės para
mos Lietuva iš Vaitkaus skri-t 
dimo . susilaukę,, todėl visu tuo 
skridimu taip didžiuojamasi. ;

Tik akli to negali pastebėti/ 
kurtieji to negirdi, nebyliai

r

Rokiškis
Dėl ko ibyJinėjaei.,

Alytus

Migničionių km., Onušiškio 
v., rugsėjo 8 dM du pieteliai 
išėjo pamędžioti, tikėdamiesi 
nušauti stambų žvėrį. Vienas, 
išgirdęs netoli jo eglaitėse kaž
ką šlamant, nusprendė, kad 
tai eina šernas ir šovė. Bet t vie
toj e šerno peršovė savo. priete
mą .Sauksią.

Saulėnas nuvežtas Alytaus 
aps. ligoninėn. I£. ,11 įnirę.

Apylinkės teisme buvo tokia 
byla. Skmų 4 vyrai ir trys mo
terys, eidami iš baliaus naktį 
pro Grabausko vienkiemį, už
dainavo-: “Okiilina ruku daj, ja 
pąjedu v ėnžoj kraj”. O Gra
bauskienės vaidas Mikalina. 
Grabauskienė įsižeidusi, visus 
septyriius patraukė teisman. 
Bylos dalyvių susitaisė 17 as
menų. Liudininkai juode, kad 
Atsakovai dainavę ir dar kitą 
lietuvišką pornografišką daine
lę. Teismas vyrus nubaudė po 
3 savaites kalėjimo, o mote
rims paskyrė po 4 paras areš
to. Grabauskienė vienam norė
jo bausmę dovanoti, bet tas 
atsisakė nuo tos “malonės”.

—Jau kad sėdėti, tai bent 
visiems — atšovė nubaustasis.

Antra byla atsibuvo už tai, 
kad vienas kaimynas perėjo 
per savo kaimyno apartą pū
dymą. Nubaustas 5 litais.

SCPRE
COUST

Tikrai nemaloni padėtis,-—- nė pakartas, nė paleistas.
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Piktinasi Angliškais Pamok
slais Sv. Jurgio Bažnyčioje
Sako, dar nėra gražinta1 ‘‘Pulkim ant Kelių” 
giesmė ir pamokslai tebesakomi ne lietuviškai

ini

Kaipf jau visiems yra1 žino
ma, musų garbingas pralotas 
M.. L.- Krušas, klebonas Šv; 
Jurgio par.v buvo delegatu Kau
ne, Viso Phsaulio Lietuvių 
Kongrese;- Kadangi jisai yra 
išrinktas į Viso Pasaulio Lie
tuvių Veikiančio Komiteto na
rius, ir abelnai* Lietuvoje už
sirekomendavo labai dideliu 
patriotu, tai* mes paprasti pa
rapijoms jam* pagrįžus tikėjo
mės daug daugiau patriotiškų 
darbų’, negu pirma. Ypač mes 
tikėjomės, kad- musų pralotui 
pagrįžus; mes sulauksime gal: 
būti kokių nors atmainų- musų 
bažnyčioje lietuvių kalbos 
žvilgsniu. Mos tikėjomės, kad- 
jam pabuvus Lietuvoje ir pa- 

• mačius kaip> Lietuvos jaunimas 
karštai' darbuojasi Lietuvai, 
kaip Lietuvos valdžia remia 
visus tikėjimus, neskiriant nė 
Rymo-Katalikiško, muSų klebo
nas pasisems tos Lietuvos dva
sios, tos' lietuvybės* gaivinan
čios jėgos ir savo parapijoje 
lietuvybę ne tik- kad neslopins, 
bet kadi pradės ją* skleisti ir 
platinti, lietuvišku1 žodžiu skai
tant evangelijas ir pamokslus.

Ketai p kaip tiaėlasi
Vienok, turime prisipažinti 

su dideliu skausmu širdyje, 
kad mes, lietuviai parapijo- 
nai- Šv. Jurgio par.,. baisiai ap- 
sivylėme. Musų klebonas pa
grįžęs iš Lietuvos, tiesa, pir
mų nedėldienį sakė lietuviš
kus pamokslus ir ragino lie- 
tuvius būti gęrais . Įietuyiąis, 
bet tik tam kad leistų savo 
vaikus į: parapijos mokyklą. 
Mat, klebonus išgali pasakyti' 
gražų pamokslą apie Lietuvy
bę, bet tik tam, kad tėvai lei
stų- vaikus į parapijos moky
klą. Bet’ tiems patiems vai
kučiams atėjus į bažnyčią, 9 
vaf. mišių, sako angliškus pa
mokslus ir skaito evangeliją 
anglišką. Na, kaip sau no
rite tai tokis darbas nėra' Lie
tuvybės platinimas. Tai yra 
tikra' veidmainystė/ tikra Iii- 
pokritija'. Vienaip kalba tė
vams, o- vaikeliams atėjus, tai 
jiems pasakoja angliškai ir 
evangelija ir pamokslus. Taf 
kur čia Lietuvybės platini
mas ir lietuviškai mokymas? 
Tai' yra* tikras tėvų' apgaudi- 
dinejimas; tai- yra tikra veid*-

sur ir visada1 kalba su vai
kais angliškai,, niekados vai
kų lietuviškai nekalbina? Kur 
čia tų vaikų- mokinimas lietu
vybės? Ir nedyvai, kad mu
sų vaikai išėję lietuviškas pa
rapijos mokyklas nenori' lie
tuviškai kalbėti; ir net šarma* 
tijasu z O' paimkime tokius 
musų priešus lenkus; Su jų 
vąikaiš yra kitaip. Jų jauni
mas visai* kitaip elgiasi vie
šai. Jie niekur nesisarmatija 
lenkiškai* kalbėti, ir net di
džiuojasi’ kad' jie yra* lenkais.

Visur, angliška, angliška
Arba vien dėl pavyzdžio 

nueikite į kleboniją,, kaip’ ten 
ateina’ jaunimas kokiais rei
kalais.- Tai musų kunigėliai, 
visų pirmiausiai, užkalbina* 
atėjusį- jaunikatį ar mergaitę 
angliškai. Bet niekadbs aš 
negirdėjau kad musiį kunigai 
užkalbintų lietuviškai. Kada 
kunigas kalbinu angliškai; tai 
suprantama^ ir atėjusįs ktebo* 
nijon jaunikaitis ar mergaitė 
ittiri* kalbėti- angliškai*- Ra** 
Šančiam šiuos- žodžius pasitai
kė’ reikalais mieste, vienoje 
biznio įstaigoje. Ir kadangi 
'to# įstaifos jaunas lenkutis* 
pamatė, kad aš esu ne airis, 
bet daugiau4 panašus į- lenką; 
arba lietuvį, jisai- tuojau ma
ne užkalbino lenkiškai. Ir tik- 
man pradėjus kalbėti’ angliš
kai ir paaiškinus, kad* nega
liu lenkiškai kalbėti;- pradėjo
me angliškai; Iš to pasiro- 
;db ant kiek lenkų vaikai* sa
vo lenkiškose mokyklose ge^ 
jriau išauklėti, negu- musų vai
kai lietuviškose parapijose:

Delio, prasidėjus parapijos 
įmokyklbse mokslui; mes para- 
ipijonys turime eiti pas savo 
klebonus ir reikalauti, kad 
musų' vaikams- Butų* sakomi 
pamokslai ir evangelijos lie
tuviškai: Tai’ yra| turime da
ryti* ne vien tiktai Šv. Jurgio 
parapijoje, bet ir kitose, kur 
tik klebonai sauvaliauja,- ir 
[pradeda' pasakoti angliškus 
pamokslus,- dar’ patys gerai 
nemokėdami- angliškai.. Ger
biami parapijonai, turime ei*- 
|ti’ ir reikalhuti pas klebonus, 
•kadetai' padarytų tuojau, bet* 
Ine kitkis metais. Mes turi*- 
me teisę, dėlto,- kad?; mes tas 
bažnyčias; ir mokyklas pasta*- 
tėme ir jas užlaikome: t

• Nutautinimas po> prievarta'

lengvai leidžiame bile ko
kiems išgamoms musų vąįku- 
čius' po> prievarta nutautinti? 
Jie skelbiasi esą didi pabi
jotai; tėvyrnę mylįį tift ta 
kadi J to gali mus išnaudbtii O 
tautybės dvasios jie jokios 

‘musų? vaikams* neduoda;, ir tik
tai juos greičiau nutautina 
parapijos mokyklose, o ne 
gerai? išauklėja’. Kiek tai iš
eina* vagiliukų^ ir tiol’dbperių 
ir tik patyrinėk,* o' surasi, kad 
daugelis' jų yra Ihnkę para
pijos* mokyktosi Jfr tas paro
do, kati* jbse1 nėra' tikros gero1 
vaikui auklfejimm Tem ko 
nors touksto, kur nors^ kas 
nors mokymo syst'emoje yra* 
negera*, lta turėtty Būti' pakei
sta, pataisyta. '

Matote;. Lietuvoje prie mo
kyklos yra toip’ vadinami’ T&- 
vų Komitetai^ kurie prl^torii, 
kadi jų vaikai Butų tinkamai^ 
ir dbrak auklėjamu Čionai? 
pas mus> Ameri’kojį, musų pa
rapijos mokyklose;- klebonai 
tai yra< savos’ rušife' cwukai?. 
Jie yra* viskas ir parapijos ko-- 
mitetas, ir mokyklos direk
torius ir kas tiks nori.
jiems negali pasakyti nieko 
■negair patarti. Jie yra vieš
pačiai. Phrapijonai' tiktai tU- 
rite mokėti mokesčius, dėti 
laukas, ir neklaustr kur* ir kaip 
•jie jas sunaudoja.
; RdgitVa’ parapijomis kovon

i Taip, yra parapijos trustisai, 
Bet paprastai- klebonai pasL 
’rfcnka’ tokius avinus; kurie yra 
be jokio- nugarkaulio; irt tik
ėtai- ant piršų galiu vaikščioda* 
Imi- apie kunigėlius — klebo- 
įnusj. visus jų norus šventai 
pildo:- Juk tie trustisai' gale*- 

<tų pareikalauti; kad klebonas 
atgal- įvestų lietuviškas gies- 
!mes kaip “Pulkim' ant Kelių?’ 
.prieš’ mišias,- ir lietuviškus pa*? 
mokslus vaikams* ir jaunimui; 
Įir 11 . Ir jeigu klebonas neno
rės to padaryti, tai galima* 
tuojau nuvažiuoti (pas Chica* 
!gos<' vyskupą.! j Jeigu* tas ne- 
igčlBės,. galima su tuo reikalu 
kreiptis tiesiai į kardinolą 
Mundelein. Yra faktas, kad 
'kardinolas nieko po prievarta 
neverčia, t. y. klebonų po 
{prievarte neverčia'įvestii ang
liškas’ pamaldas*- ir pamokslus.

JAUNA TALENTINGA šOKfi- 
i JA DALYVAUS NAUJIENŲ

BANRIETO PROGRAME _

M

Nieko

76'
j ik rengtai' permainyti' šaVblCrv Mikšaitė, F. Yoriaite, Nar-Į draugams ir pri 
stoną-.. I vi'd'aite, W. Gavelis, L. Gavę-1 širdingiausį ašu

* ' . .v x.. . a lis, Vizgard, Pallack. Ponios: J.
Nori-visus įrašyti | SLA. zlmont, A. Gavelis, W. Miė&
SLA. 3B1 kuopa’ turės nepa- viez. šitoj pramogoj dar bus I nelaukiau ir nisitikėjau if, ku- 

prastą susirinkimą* pirmadienį, išduota išlaimčjitnui “Body FoxĮ.rio niekad neužmiršiu;
Sp? 14* di, šeihefų svetainėje, Fur Price”, kurį galima išlai-’ 
16tli irt 49$! avėmiO. Tai Bus mėti tik už kelis centus. Tat 
pirmas srtifeirihRimas; auksinio | patartina pirkti išlaimėjimO 
konkurso vajų pradėjus, 
žiuflėsimė' ką1 parodys musų; du I 
organižatbriai, M; TriBičius ir 
ij. černovičius. Jty nusistatymu, 
neliks7 nei Vi'eito lietuvio, kuris 
neprisirašytų prie Susivieniji* 

■ 'mb; ypatingai^ dabar, įvedus 
naujus* skyrius.

Kur priešai?
Norš' jau; leiL F. Vaitkus 

Kaune smagiai gyvena apvai
nikuotas’ ordenais; vienok musų 
tarpe plfečiai1 kalbama apie jo 
svarbią irt baisią kelionę. Atro
do;- jbg' jisai priešų' nei- netuM 
rėjo. © visai* nesenai buvo kas 
kito; Lakūnas buvo negeras; 
•bailys; o jau “Naujienos”' su 
,P. Grigaičiu—tai blogiausi vi-Į 
!sam pasaulyje, j

|i Bet kaip- greitai viskas* pasi- 
ikeitė. Dabar jau višai kas ki- 
įtai* Lakūnas 0; K., o^ “Naujiem 
Inos” ir P. Grigaitis fine. 
Į Sekmadienio bankietas susi-

i.i.L.

įr tariu

Tai buvo malonus šiurprizas 
man padarytas, kurio niekad

Toje pačioje mokykloje, , 
nežinia kiek tenais< lietuviškai*! Kas mes per patrijotai' kas 
yra' mokinama? Seserys vL mes per lietuviai,- kad* taip

----------------------------------------•_--------- J - - ------------ .M»1 U-UJLJ . .. > xte.M>-2 . ------------

! PATOGIAUSIA VIETA BRIDGEPURTE
: OrchestraiŠokiftP—ir Programas Veltui. Penktadieniais kefrta žuvis 

dykai—-Šeštadieniais Chop Suey; PiisF keptos vištos bile dfeW ttktbl
. už 35 centus. Alus,- Gėrimai; Bowling ir Biliardai. Mandagus- pathr-
, navimate. Vienintele tofcia- lietuviška ištaiga* CHieagoje.

AIDITORHJM REEREATION, Ine.
JULIUS JANKUUNAS ■

13133 Se.. Halsted Street Tel- Victory 9163

l

Pa- numerius pas kuopos nares; kad 
išbandžius savo laimikį.

SLA. Moterų, 208-tos kuopos 
vardir noširdžiai prašau visų b 
ponių ir panelių atsilhnkyti į L 
šią taip* nepaprastą pramogąJį 
mės-gi iš- savo pusės užtikrina*1]} 
me malonų pasižmonėjimą.

—Aurelija.
i .... v rn.m g t.i'4*

[• Taipgi labai dėkoju už gra
žią dovaną, kurią nuoširdus 
draugai ir draugės man malo
nėjo suteikti.

Su augšta pagarba, 
Dail. Mikas Šileikis.

RADIO

i Miss Aldona Malela
ši' jauna šokėja jau daug sy

kių yra dktyvavusi “Naujienų“ 
parengimuose, šiame “NaW ai pata-
nų ’ Bankiėte, kuris įvyks sek- Įrju gavo draugams nesivėluoti, 
■madienj, spalio 13' dieną; Sa- negi stovėti u*, dh-
kalų Svetainėj, 2346 S; Kedzie 
Avė., p-lė Aiabna Malela šoks., 
Andrejevo grupėje. j šventė varduves

AntikejeVO Šokėjų gtUpė' yra | Praeitą Šeštadienį buvo švęs- 
j tikrai gerai* išlavinta. Susirin-1 į tos- varduvės Prano Zajausko 
kušiai publikai buk malonu ma-1 iv sunausi Buvo* daug, svečių, 

kuta uže visą naktį Linkiu 
sveikiems sulaukti kitų: metų;

—»•KorteSpnodėntas.

kušiai publikai Buk malonu ma-1 
tytf Šokant šią grupę, d ypač 

;jų akrobatiškus šokius;

į kliubą • veltui; Holiywood 
svetainės’ adresas yra 2417 W- 
4Brd Street: Pradžia’ 6‘ vali 
vak* Įžhriga^l5 centų asme
niui. ;

^—Šertas Petras.

Cfceroj rankoves m- 
toiržadastonus 

mitiyti
Tat kuriems, galam# kunigai 
tuos angliškus^ pamokslus įve
dėk

Parapijonys, kreipkitės prie 
[klebono praloto1 Mi L* K«<ušo 
su reikalavimu, kad įvestų- at
gal- Hettiviškus1 pamoksliis ir 
(evangelijas į šv. Jurgio- par. 
[bažnyčią’. Jeigu; jisai’ atSisa-- 
kys,> tai tiada kreipkitės prie 
iparapij»s: tbuStišų', jfeigtr tas> 
nepagelbės, tai su tr-ustisais’ 
[kreipkitės pas- kardinolų Mun- 
delein. Mles turime turėti at
gal lietuviška# pamalda# savo* 
[bažnyčioje; nors reikėtų ir kal
inus nugriauti Mes tą bažny
čių pastatėme,, me# ją> uMhi- 
ikome;. ir mes, turime’ turėti 
(lietuviškas giesmes ir evange
lijas — ir pamokslu# musų se
koje gražioje^ lietovių kalboje.

i PaMį^vuas.

[ CICERO■Ilį: Raudonos ■ Rožės 
(Rliutias rengiasi atsiraitoti ran
koves ir pasileisti į darbą. Pas
kutiniame susirinkime, kuris J- 
Ivyko pereitą penktadienį, šiai 
;kas paaiškėjo.
į Jaunieji, tai yra “jumorai”, 
pareikalavo surengti “Balloon 
jParty” nupirkimui naujų rūbų 
tiasketboliriinkanis. Globėjai, ži
noma, turi* jų reikalavimus pil
dyti. ■
t Metinis parengimas netoli

i Kliubo metinis parengimas 
[jau nebetoli: tyyks sp. 26 d. 
Tie musų komitečikai jau pra
kaituoja, ypatingai p. Seidėr.
> Norėdamas įstoti į: kliubą.ap* 
[likaciją padavė J. Kiškunas. 
Tdi' vietos laikrodžių mechani
kas, kurio ofisas, 4917' Wešt 
14th styėet. Trumpoj ateityje

irų.

Šiandie Budfifco pfb- 
j; gramas

Prašo veikalo “Blin-r Šį vakarą, nuo 8- iki 9 vai;
’ rUc0 Luviriipiii stoties 14ž() kii: Pav tMTO j g ų į siklausykite gražių' dainų ir 

muzikos, kurią* pateiks Jbs. F. 
Budriko radio ir rakandų krau
tuvė, adresu 3417 S. Halsted 
st. O kam nėra malonu* šiame 

[krašto išgirsti savų“ liaudies 
dainelių. Jau septinti* metai 
kaip oro bangomis p. Budrikes 
linksmina chicagiečius ir kitų 
miestų- lietuvius savo puikkii 
prirengtais radio progtoteato 
už* ką ir' susilaukia1 plačiosios 
visuomenės pilno įvertinimo.

Teko' patirti, kad greitu lai
ku ĖUdriko programai sekma
dieniais vėl bus duodami iš 
Stoties WCFL, Apie laiką. Bus •

radeka Draugams pranešta pert radio ir lailtraŠ- 
čiuose.—V.

Kas turite veikalo “Blindos” 
knygelių, bukite malonus jas 
paskolinti arba parduoti' šiam* 
perstatymui, rengiamam Chi-' 
cagos Lietuvių Vyrų Choro ir 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chicagos Centralinės* kuopos. 
Vakaras įvyksta 8 d. gruodžio 
Lietuvių Auditorijoj. Knygy
nuose šib veikalo nebegalima 
gauti; Už- suteikimą busime 
labai dėkingi.- Kreipktiės į 
Naujienas, priduoti A. Rypke- 
vičiui arba V. Mankui;

‘Fu® Fashionfteview' 
ir kartu tesimas

SLA. 208 kuopa rengia įdomų 
parengimą sezono' atidarymui

Negalėdamas kiekvienam at- —------------ ----- *------------
skirsi padėkoti, kurie surengė Skelbimai Naujienose 
mano vardo dienos (Mykolinių) 
paminėjimą rugsėjo1 StP d. p.p. 
Žukauskų vasarnamy  j, visiems

duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos;
>■-' t.7llV4l.?ri* I WkA,.7. fc” ^T.' 3. ■ ■ .1 ■

Grane Coal Co,
5332 S. Lorig Avė.

Teli Rįnublie SP

K CONRADI
STUDIO

42a<63rd
r Bnrlfewoodf5«83-5840
Dar gražiau, moderniš- 

kiau įrengta;
■/

Besirengdami į sį w-

Spalių dtp Bismark- vieš
butyje, SLA.- Motorų 
kuopa laikė1 savo SUSirihkimąp į, 
kurį atsilhnkė nemažus Buitys 
[narių. Kaip) visuomet, taip) ir 
!šį kartą gera# ūpas;. kilhibS 
mintys viešpatovoi NaujftS' se
zonas, nauji' sumanymai’ ir dar
bai. Tafr Įkilta sau’ už* garbę 
[pranešti gerbi- visuomenei;, kad 
‘SLA. Motorų’ kuopa’ sa*- 
vo žiemihji sezoną- pradbdk’ su 
;“Fur FaSliibn’ Itoviėw0 ir kor
tų lošimu’ lapkričio' 8' dip 8:00* 
vai. vakaru Bbtol* Windermere; 
•East, 164$ tiem’ .St: Bus ir. t
užkandžiail-

[ Speciali muklUa5 Jurgio1 Sto- 
[ponavičirtUS; Bilietų? kaina’ tik
tai 50c ypatoi: Ypač noriū’pri- 

pminti, kad’ bus dkugybė įvairių 
igražių dbv&nų? “priže^1.’ O5 ką 
bekalbėti’ apie- “Kur Kk^Hion^' 
Bus progat pamatyti* vėliausios^ 
mados “Kur Chato“’ ant gyvų1 
modelių*.
! ' Narė^mpdeliai

[ Tieji modaliai’Bus-pačios SEA\ 
įnarės ir’ jų; dUkrelės? Rknelėšt

«ur

t Mm—r„.-;a •»

~n»iiH(rT atei r.- r^tertnTOTiaBMB—■■teate—te—teMBMMMteaaMi

THE DAILY

gatife ib> jiėatoę įfoSratotfr titano* ik 
Hto&te Stato 
jį: tar gtitar ggtftfc

Či» susirasi^ 1$ tifc 
juw reikia

4

s

‘ $7:40 >• perkant tbtiųj Ibdį

itiitp 4toa stoTais,
AUTO REPAIRING

Autombbilių>. ihtatttaoft; ittdlMcP 
ta valytai 100% gettėirttilbta;-

ANTANAI
Persi&kyr# sW $titf tmsatillir 

spalio 5:30' Valiuta
vakare 10S&'1 ifljr sUlfeukrš pitŠėS 
amžiau^. PsrievėžiO' 
Višintu' kata?

AmerikOt iš^yveifO’ 28' ritėtus?
Palikti' diačlikriiė niiliųdittie 

. moteri Jftkrfjėrt#' Pd' tčvaife' Ari- 
drunaita. seseti iF švogeri Ade* 
lę ir Stfetterią* ItoitatMUS; broli1 
ir brolienę PėW itf Oriši* MttlP 
nauskutf ir1 pjhriiH^. O; liietUVOj' 
motina, tęva, broli, dvi sešetTš' 
ir Riminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
919 W. 33td! PI}

Laidotuvės ivyks subatoj, 
spalio 12 dienąj. 8:00‘Vai.-rytb- 
iš namu i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos riattfaldw vtH‘ Velionio' 
siela, o iš ten bus, nulydėtas j 

'Šv. Kazimtetb kaptite^.
Visi a. a. Antano Malinaus

ko Rimines, , draugui ir pažys
tami esat riUdŠfrdŽi&T kViėčik- 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi- 
ma ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liefcalne;
Motette?- Sfffftutį- Brolis;
Švofcętfsy 
ir GitaiSš,

PatarftadiA. diiėW-
torius S. P. Mažeika, Telefo- 
nas Yards 1138.'

ANTANASYUttGUTIS I 
į P&telfektffė su- šiuo pasavlitr i
> spalio 8 ta 11:45 v. ryto 1935-f B
■ rtr;, sulaukėk #4' ritėtą amžiaus; B 
t tfimek Oįfleėby, Iii;* Jiš<gyvėrib- B 
, 5827- & Šaęramęnto- avė., Chi- B

catffr. Tęl; PfOsp'ect’ 06Š3. Pali- B
V kp- nuliudirtie tėv# Staisi, motb~ ■ 
, na Kastancija ,po tėvais Pač- B- 
K kausferttę, dtiktbtf Yvorfne ir |j 
£ stihUl_Gar, 2 sėsens;. Kohstanco H 
f ir- Helenv 2 broliu, John ir B. 
J JbWh to dhUhf kitų gintihiū; B* 
* Kdnąs .pašarvotas- randasi K 
, 4605' S. Ilermitagę avė.-. B;

baidbtUVės ivykš' pėnkthdie-; B 
i nj. spalio ii d;. 8* vai, rytp< iš’* B:| 
, J. F. Ėūdeikio koplyčios i ŠV.- ■ 
•' Kryžiaus1 paratrijOs bažnyčia. VI 
{ kurioje atsibus- gedulingos*- pa- Vj 

maldos už* velionio siela, o iš Vi 
.* tbn-bUS' nulydėtas: i ŠV. Kaži- BĮ

■ miero kapines.
Viši a.’ af. Antano Yur^učio B 

tauta draua-ai- ir pažystami H 
, esat nuoširdžiai- kviečiami da- V 

lyVatttl1 laiČOtUVėsfe ir” suteikti V
> jam paskutini' patarnavime ir” V 

atsisveikinimą. Nuliude lieka V*
1 Vaikai, Mbttoa. Seserys; V 
; Broliai 'ir Gi minės.•

KaidbtUvėSe patarriauia lak V, 
dotuvių direktorius J. F. Eu- V 
deikis. tel. Yarįą 1741.

Lietuviškos 
Degtinis

NATHAN 
KANTER

Visose AlinOse 
MutUMTrijį’ 

Žvaigždžiu ‘ 
KentUcky 

Bdurbon

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual Litfuor CtL
TeL YARDS 0803

kiškio koja
Am. Lieti PMį Miubo* vakarė 

lyje, Brighton Parke, bus^rei 
kalinga’ laimė

BRIGHTON.—šeštadienį, va* 
kare, spalių’ itf d:, KoIlywoodJ 
svetainėje' įvylte, Amerikos ltie-- 
tuvių Politikos ir Pašalpos kliu-' 
bo tiulius:

Tame baliuje,- tarp’ kito’ ko; 
bus duodamos dovanos svečiams, 
kurie bus laimingi ir nepamirš 
pasiimti iš namip kiškio, kojį4 
arba amerikonišką uhorsesHoeH.

Organizacija; rengiantį vškav 
rą yra pašalpihė ir pagelbsti jie 
vien ligoje arba mirties atve
jyje; bet nariam# padeda stt- 
tvarkyti pilietybės ir kitus lė- 
gališktts- reikalui

Baliuje nariai bus priimami

»TANto!r4'- • m). •

MM

24; Valaita pathmavirtitts.

t»to< iŠ' 1

įsteigta 1920
3572-74 Archer Avęnucf 

' Phėriėr Eafay^tto 7W

3240 South Archer Avenue,

ANGLYS
COAE

STOGV DENGIMAS
l ROOFING

W< J. Freckelton
■ Coal Cs.

Anthraeita GOA1> Bnumiriou**
Pochantas ir kitų rūšių 
Railway Yard and Office 

Forty>Seventh and Leomia Streeta 
i, Phorie: Yard# 0042^04^ 
! _ Ist&tftfe 1886r

rušieą anglis — ir geru patarna
vimu. _________________ - ___

Ar jūsų stogai ihtalauja patai- 
■ynipt Pašaukite mito ir mes paša- 
SysteiB HMT ktaUtor Mes 
taipgi daroma visokį ikorystas

8216 So. Halsted
Tai VTCtorv 496i.

'!,<rnr.mai - —tu —iB——įaMMiliir rm. f**

PABA l

'Ę’li*
3750 Wallace Street, 
TeLBoulevard
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Didelis Prisirengimas
Kur tik eini, kur nepasisuki, visi ir visur 

kalba apie “Naujienų” Didįjį Bankietą
Kaip pirmiaus visų mylimiausia kalba buvo 

apie Vaitkaus skridimų, taip dabar apie “Nau
jienų” Bankietą.

Man labai malonu, kad “Naujienos” pasi
darė taip populiariškos, kad ką tik sumano pa
daryti, tai padaro kuogeriausiai ir sanžinin- 
giausiai. Todėl “Naujienoms” taip visi pritaria 
ir atjaučia.'*

Užtikrinu jus draugai Naujieniečiai, kad ne- 
dėlioj mes parodysime jums, jog mes jūsų dar
bus įvertiname Esu tikras; kad Sokolų svetainė 
bus pripildyta, nes žmonių simpatija yra su 
“Naujienomis”.

» ' Rėmėjas.
“Naujienų” Bankietas įvyks šį sekmadienį, 

Spalių 13 d., Sokolų svetainėje, 2345 So. Kedzie 
Avenue. Bilietai $1.00.

Zenge prisipažino 
nužudęs Dr. Bauer;

prasidėjo byla
Taipgi prisipažino peiliuku pa

daręs lyties operaciją, nuo 
kurios Bauer mirė

Vakar kriminaliame teisme 
prasidėjo byla Mandeville Zen- 
ge’s, kuris buvo suimtas lie
pos 81 d. kaltinamas už žmog
žudystę. Buvo įtariama, kad 
jis kišeniniu peiliu padaręs 
lyties operaciją vienam Dr. Wal- 
ter J. Bauer, nuo ko tasai ir 
mirė.

Teisėjo Harrington kamba
ryje, kur byla vyksta, Zenge 
prisipažino tokią operaciją pa
daręs. Jis mylėjo tą pačią mer
giną, kurią Bauer vedė keletą 
dienų prieš įvykį. Keršydamas 
konkurentui, jis kruviną darbą 
atliko. Teisme Zenge ginsis, 
tvritindamas laikinai išėjęs iš 
proto.

Nuosprendį išneš prisaikin- 
tieji teisėjai, kurie "vakar buvo

NAUJIENOS, Chicago, III. . ,.
------1''^rwt„'.!Į'i|vi|Į' ' ■' ...... ............. .. '
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Vakarėlio surengimui dau-
ITIal Utie liepai nieuai giausiai darbuojasi p. Saba-

išrinkti. Kai kas sako, kad 
Žengei gręsia mirties bausmė.

susirinks pagerbti 
lakūną Vaitkų

Lakuiio draugiai ir rėmėjai ren
gia šeimynišką vakarėlį

MARQUETTE. —Lakūno Fe
likso Vaitkaus draugai ir rė
mėjai šeštadienį vakare susi
rinks jį pagerbti.

A. Sabaliauskų namuose, 2540 
West 70th street, įvyks vakarė
lis, kuriame visi tie lietuviai, 
kurie buvo • su Vaitkum “thru 
thick and thin” išreikš savo di
delį džiaugsmą, kad jis atliko 
didelį ir gražų žygį, nežiūrint 
visų blogų aplinkybių, kufrios 
buvo jį apsiautusios.

liauskienė, kuri pirm skridimo 
surengė kelis panašius vakarė
lius sukėlimui Vaitkui pinigų. 
Tarp svečių bus pp. Kartonai 
(p. Kartonas—ALTASS prezi
dentas), A. Valskis, (kuris prie 
progos atšvęs ir savo vardu
ves), pp. Stungiai, Dobbs ir dau
gelis kitų.

Dalyvaus pp. Augustai
Tarp atsilankiusių bus pp. Au

gustai, kurie hesenai grįžo iš 
Lietuvos, dalyvavę Pasaulinia
me Kongrese. Jie žada papa
sakoti apie savo patyrimus se- 
nąjam krašte.

> Vakarėlio pradžia 8 vai. Vi
si Vaitkaus draugai ir rėmė
jai prašomi atsilankyti. Įžan
ga nebuš imama..

Horner grasina karo 
stovio paskelbimu 

pieno streike
Gubernatorius Horner vakar 

pareiškė paskelbsiąs karo sto
vį pieno streiko distrikte, šiau-. 
rinėje Illinois, “jei situacija 
nepagerės ir • riaušės ir toliau 
kartosis”. Gubernatorius pa-, 
darė tą pareiškimą po to, kai 
streikuojantieji ūkininkai {at
metė jo pasiūlymą paskelbti 30 
dienų paliaubas ir bandyti per 
tą laiką ginčą išrišti taikiu 
budu. . - ■

Nežiūrint streiko, pieno Chi-

Embarking from Djibouti

DŽIBOUTI. ' Tūkstančiai svętimtaučių, daugiausiai italų, 
apleido Ethiopįją, kai ten prasidėjo karas su Italija. Daugiau
siai svetimtąų$Įį iškeliavo laivais iš Ethiopijos uosto, Dži- 
bduti. -

■■■!■■■■■ ........................................... .......... ...

cagoje pakol kąs dąr yra. Ka
reivių, ginkluotų sargų ir še
rifų lydimi, trąukini^i ir tro- 
kai pajėgė perva&uotj per pi- 
kietų linijas. Bet prisibijoma, 

‘kad ūkininkai įlgąi to netole
ruos ir griebsis griežtų prie- 
;monių, kad pię^o pristatymą 
sulaikyti.

Ūkininkai tvirtina, kad pie
ninės ikišiol mpjęęją tik 3 cen
tus už kvortą, <į, pačios nuo 
kvortos uždirba 5 8 centus. 
(Pieninės sako, kad; 70.% iš tų 
pinigų nuemalliMžfeinkams). 
Ūkininkai reikalauja $2.50 už 
100 svarų pieno*febą1 5.37už 
kvortą. . ’ ? .

Dėl 15% mokesčių 
atmokėjįmonamų 

savininkams

Treasurer’s Departmenį iš
siuntinėja laiškus ir paaiškina 
dalyką tiek, kiek jie gali, bet 
daug žmonių yra pardavę na
mus kitiems ir jie bando gauti 
tą 15-tą nuošimtį sakydami, 
kad jie užmokėję tuos taksus. 
Bet jie išgavę tą vadinamą 
“voucher” su juo nieko negali 
daryti, kaip tiktai užmokėti 
taksus- ant to ‘ namo, kurį yra 
pardavę. Didelė didžiuma ne
gauna ir negaus jokio prane
šimo iš Cashieriaus Depart
ment. Aš vėliau pranešiu’ kodėl 
šitas nuošimtis tiktai yra duo
damas gyvenamų namų ir del- 
ko tas 15-įas nuošimtis neduo
damas ant dįįęjsnių tyamtį.

Tėftiykite ljetuvls£u.s laikraš
čius. Aš tą dalyką paaiškinsiu 
galutinai.

Advokatas C. P. Kai.

Adv. Kai paaiškiną kai kuriuos 
keblius dalykus

AMMICA1 SMOOrHfSr CHMRSTTE

TZ“ IEKVIENĄ DIENĄ, vis daugiau ir daugiau rūkytojų sako: “Imk 
A naujų minčių!" kai Old Gold eina iš rankų į rankas. Tai tikras 
malonumas. Daugiau negu tai! Tie rūkytojai sako, kad Old Gold turi 
specialį patraukimą. Jie veikia kaip malonus stimuliantas kada dva
sia yra nupuolusi. Kokią priežastis? Puikiąiisis ir lengviausis taba- 
kas; pasendintas ir įrengtas virš visokių standardų.

C P. Lorillard Co., Inč.

BET NIEKADOS N E E R 1 INA

; Kelios dienos prabėgo. Aš 
Jbuvaū padavęs pranešimą lier 
tųviškuose s laikraščiuose,, kad 
jus gautumėt tą, kas jums pri
klauso. Rodos, stepgiąusi nuro
dyti dalykus kuo, aiškiausiai, 
bet rezultatas pasirodė ne toks, 
kokio tikėjausi. < Taigi aš dar 
kartą bandysiu, dalyką išaiš
kinti, kad nepaliktų jokių abe
jonių.

Pirma mpd^ącij^: žmonės,, 
kurie esate pilnai užmokėję 
1931 m. taksus, gali gauti at
gal iš Cook County Treasurer, 
15-tą nuošimtį ne pinigais, bet 
vadinamais “ypųęhers” arba 
receiptėmįs. Suręceipte ga
lėsite užmokėti 'd^ĮI, kitų, taksų, 
į Antra šitas at-
mokėj imas pajieįi^y itiljtaj bun- 
galowjS, “dviflači.iiš” ir ‘Itrifla- 
čius”. Pagal šį^0jąsj$kaciją, 
jeigu jus turiteek^autuvę,. o 
kitam gale gyyęįaię, tai, nuo
savybė vadinasi ?? “ęoinmercial 
property” ir k ne^ąlit® at
gauti 15-tą nubšįiiitį ųįį užmo
kėtus taksus. ; M trijų flatų 
namą, kurio . flate tu
rite, pavyzdžįųį -‘bą^ber shop” 
ar grocerių 
kokią kitą krautuvu 15% 
negalite gauti,; įies Jis paskai
tytas “komercine uųoąabybę”. 
Už “residence”, “į>uųgalow”, 
dviejų’ flatų ikį trįįi| visl 
galite gauti 15-tą nuošimtį už 
užmokėtus 1931 nič taksus. 
Kreipkitės tįeąįąį į Cook Coun- 
ty Treasurer’s Depąrtment ant 
pirmų lubų rotušėj^ Nusineš
kite su sąvim pįinai ų^mokėtą 
1931 bilą ^ir tąįą gausite va
dinamas “receip^s”. ^a’ 
lėsite su ta receipte. užmokėti

■ • •»j' •‘Z "

1932—-1933 apbat motų 
taksus. n

Ketvirtadienis, spal. 10, ’35
į •> - 1. .. į ■ n' ‘ ' L---------- '

Į CLASSIFIED ADS

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1o preso Lietuvos žmonėsr 
Sį? pataria Lietuvos bankai

- ------------ \-------- i-------------------r ...—-------------------------------------

PRINCEŠS TEATRE 
So. Clark prie Jackson 

Dabar rodoma
SOVIETU RUSIJOS FILMĄ 

“KAIMIEČIAI” 
25c iki 2 vai. kasdien

Kalendoriai
1936 m.

PRANEŠIMAI
Apie 3000 lietuvių 
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ar Tamsti esi nariu?

Jeigu nesi', tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS

Konkursas baigsis spalio 31d, 
Metas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ofisas atidaras

Pirmadieniais, ketvirtadieniais visą 
diena, o sekmadieniais iki 1 pp.

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

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

Chicagos Lietuvių Auditorijos Rei
kalai. Draugijų, Kliubų ir Kuopų 
katros turite Bonus Chicagos Lietu
vių Auditorijos visi viršininkai ma
lonėkite pribūti j susirinkimą pėt- 
nyčioje 11-tą diena spalio, 1935 m. 
3-ta valanda vakare. Auditorijos sa
lėje, 3133 So. Halsted St. Dalikas 
labai svarbus todėl tamstų atsilan
kymas neatbūtinai reikalingas.

M. Z. Kadziauskas, sekr.
Zarasiškių Kliubo susirinkimas 

Įvyks penktadieny, spalių 11 d. pp. 
Žukauskų bute, 2126 So. Halsted St 
Pradžia 8 vai. vakaro. Visi kliubo 
nariai malonėkite atsilankyti.

Kliubo valdyba.
Kriaučių Lokalas 269 A. C.. W. of 

A. susirinkimas ivyks pėtnyčioj spa
liu H d. Amalgamated Centro name 
333 So. Ashland Blvd., 7:30 vai. vak 
Malonėkite dalyvauti visi nariai.

1 ' Valdyba.

Naujienos gavo pa
vyzdžius labai gra
žių kalendorių 1936 
metams.
Biznieriai, kurie ma
note spausdinti ka
lendorius ateinan
tiems metams, malo
nėkite atsilankyti į 
‘Naujienas’ pamaty
ti musų pavyzdžius 
ir kainas.
‘Naujienų’ ofisas at 
daras kasdien iki 8 
vai. kas vakaras.
1739 S. Halsted St.

Tel Canal 8500

Miscellaneous tor Salė 
(vairus Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ

$18 
$24 
$38 
$24
$82 
$26 
$44 

$150

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

Rudas caracul .............................
Jap mink' ................  . ...
Natūrai maskrat .....................
Leopard kates ................ ?...... .
American broadtail .....................
Northern seal ................... .........
Tikra ėsatern mink .................

It daug kitų.
Jackettes . ...................................... $8
46 kailiukų scarfs nuo .... $3 iki $18 

Ekonomijos sekcijoj. / 
MILLER FUR CO., /

166 N. Mfchigan Avė. (
x Atdara iki 9 vakare. ' \

PARDAVIMUI moteriški kautai 4- 
mieros 44. Galima matyti po 5 va
kare. 4145 So. Maplewood Avenue? 
1 lubos.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKOJIMAS NR. 71
Šie asmenys gyvena Amerikoje 

yra ieškomi:
Jurgis ir Laurynas Monkai. Kilę 

iš Tverų miestelio, Telšių apskr. Iš
vyko i Amerika 1913 m. ir gyveno 
Chicago je.

Aukščiau išvardyti asmenys yra 
prašomi atsiliepti ir kiekvienas kas 
ką nors apie juos žinotų yra pra
šomas suteikti žinių, 
žinia

Bent kokia 
bus brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas, "—
100 East Bellevue Ęlace, 

Chicago, Illinois.
Superior 5619.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

CL ASSIFIED ADS
IEŠKAU pusininko i Caffey ir 

Tavern su $800.
645 N. Wabash Avė.

Automobiles
NIEK(į NEJMOKĖT — 12 iki 18 

mėnesiu 
Overhau 
vojimas, 
ries, autf radios, viršai, stiklai, fen
deriai, af 
k&i j*

2511 Mihvaukee Avė. Bei. 4845

mokėjimui. Ist. 15 metų, 
g, body taisymas, male- 
ipdengimas, tajerai, bette-

bskaitliavimas, ' towing dy-

Business Service 
Petarnavimas

NAMU SAVININKU 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. . •

’ LANDLOR0S fcUREĄU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armįtage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES .

1900 S. State St. CALumt 5269.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$800 kaurai ............................. $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb.. rakandai ....... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Beno ir strunų instrumentų 

$175 piano accordion special .... $90 
$18 Albert konrnetas—klernetas $6.50
$35 Boehm Clarnet Co. sax.

naujas ir vartotas ..................... $20
$65 Martin naujas sax .............. $45

Gitara $4.50. Visi bubnai. 
GOLDSTEIN MUSIC SHOP .

914 Waxwell St.

GARSINKITE^ 
NAUJIENOSE

Thit delicioui cheeia food i* 
DIGESTIBLE AS M1LK 
ITSELFI

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIĄ patyrusių darbininkų dar
bui geležies atkarpų jarde.

2133 S. Sawyer Ąve.

REIKIĄ pątyrusių dalaus pardavi
nėtoju. Gera proga uždirbti pinigų. 
Komisas įir alga. -American Bre- 
wery Product Co. 8917 S. Lowe Avė.

REIKALINGAS pagelbininkas i 
tavern abelnam darbui.

2710 W. 59 St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris prie leng
vo namu darbo. Turi mokėti atsa
kinėti telefoną. 5702 S. Halsted ‘ St 
Tel. Normai 9524, nuo 11 iki 1.

REIKIA patyrusios merginos nuo 
25 iki 30 metu amžiaus prie namu 
darbo. Kambarys ir maudynė, $8 
j savaite. Fairfąx 0922.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BĄ, NAUJIENOS TALPINA DAR- 
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TU Už SYKI. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI šį SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS, KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

Business Chances

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

1130 South Canal St.

TAVERN pardavimui pusiau vel
tui, prie didelės karu linijos, ant 
kampo, prie šapu, su laisniu ir sta- 
ku — $600. 6556 S. State St.

PARSIDUODA pusininko dalis 
Taverne. Laisnis užmokėtas. Biz
nis išdirbtas per daug metų. Ren- 
da pigi. Priežastis pardavitao ap
leidžiu miestį 4843 W. 14 St.

BUČERNĖ ir grosernė pardavi
mui. Nebrangiai. įrengta su Fri- 
gidaire. Geroj apielinkėj. 2953 W. 
59 St. Republic 8931.

PARDAVIMUI valymo ir dažymo 
biznis yra Hoffman mašina.

1523 West North Avė.

PARDAVIMUI grosernė — gera 
vieta, nupiginta kaina $400.

3667 Archer Avė.

PARSIDUODA bučernės fikčeriai 
už puse kainos, priežastis uždary
mas Storo. Telefonuokit Belmont 
5136.

9

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, gerą vieta, biznis išdirbtas per 
daug metu arba mainysiu ant far- 
mos. 8157 So. Emerald Avė.

Hidden ta Ve!veeta*s richly mild 
Cheddar Checse flavor are nealth* 
proteetive elementą of many fooda.

It*S wonderful for children. Serve 
Kraft Velveete—ta sandwichee. ta

Fąrms f or Sale 
Ūkiai Pardavimai

MAŽOS FARMOS $195
. įmokėti —— $1 i savaite

Prie didelio kelio, aukštesnėj vie
toj. Galima auginti vištas, daržo
ves. vaisius. Galima dirbti mieste. 
Geležinkeliu 31 minutė iki vidurmies- 
čio. Nėra special assesmentų. Ma
žos taksos. Netoli mokyklų, bažny
čių ir krautuvių. Automobiliu va
žiuokit Rand Road. 5 mylios j šiaųr- 
vakarus nuo Desplaines.
GOELZ’S ARLINGTON HEIGHTS

GAUDEN
Sheldrake 8118




