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Tautu Sąjungą Nutarė Duoti Ginklus Ethiopijai
Ginklų Embargo

Prieš Italiją
Karo Žinios

------------------ —--------7-^ ; ■

r ANGLIJOS KARO SPARNAI

Laukiama mūšio pietinėje Ethiopijoje
Tautų Sąjunga spaus 

Italiją, padės 
Ethiopijai

Austrija darosi 
sau galą

’ GENEVA, Šveicarijoj, spa
lio 11 d.—Tautų sąjungos ko
mitetas, susidedąs iš 50-ties 
tautų atstovų/priėmė šiandien 
rezoliuciją, kuri skelbia viso 
pasaulio embargo prieš taliją.

Sub-komitetas trylikos davė 
sekamus pasiūlymus, kurie bu
vo priimti:

1. Viso pasaulio embargo 
prieš Italiją (embargo reiškia 
draudimą vežti ar parduoti Ita
lijai ginklus). Tuo tarpu Ang
lija, Belgija, čechoslovakija ir 
Švedija nuima savo embargo' 
nuo Ethiopijos, ir pardavinės 
ginklus Ethiopijai.

2. Viso pasaulio boikotas ita
lų tavorams.

3. Viso paša3. Viso pasauho/ats^ąkymas 
duoti paskolas ar ^kreditą Ita
liją!.

žingeidu, kad priimant em
bargo rezoliuciją prieš Italiją, 
tik viena Vengrija susilaikė 
nuo balsavimo. Austrija tylėjo, 
o tas reiškia, kad pritarė. Al
banijos ' atstovo nebebuvo.

Ginglų embargo turės prasi
dėti tuojaus—rytoj.

Kitokie budai Italijai boiko
tuoti galės būti vartojami tau
tų sąjungos narių. Pavyzdžiui, 
valstybės gali atšaukti savo 
pasiuntinius iš Rymo, idant pa
rodžius Italijos žmonėms, kad 
Italija save izoliuoja.

Prezidento Hoose velto em- 
barginės karo medžiagos sąra
šas buvo priimtas ištisai, tik 
prie jo dar pridėta parakas ir 
sprogstamoji medžiaga. Para
kas ir sprogstamoji medžiaga 
buvo pridėti sulig Rusijos pa
tarimo. Sąraše yra minima dau
giausia įvairus ginklai, bet nė
ra priskaityta tokia medžiaga 
kaip bovelna ir metalai.

LONDONAS, splio 11 d. — 
Anglai čia mano, kad Austrija 
pasidarė sau galą, stodama už 
Italiją tautų sąjungoje.

Austriją dabar valdo Dr. 
Kurt Schuschnigg’as (šušni- 
gas) ir princas Kurt von Star- 
hemberg. Jiedu stoja už Ita
liją, bet visi Austrijos žmonės 
stoja už Ethiopiją.

Musolinį įstūmė Aucstrijos 
valdytojus į blogą padėtį. Per 
Austriją Mussolini tikisi gauti 
ginklų ir karo medžiagos iš 
Vokietijos. Bet klausimas ar 
Vokietija parduos Italijai gink
lus ir karo medžiagą. Jeigu Hit
leris tą padarys, tai Jis rei
kalaus ir didelės kainos. Jis rei
kalaus, kad Austrija butų pri
jungta prie. Vokietijos.,

šušnigo režimas fhFlabai ne
populiaria Austrijoj*

Svarbių karo operacijų 
dar neišsivystė.

Skleidžiama daug gan
dų iš abiejų pusių, 
ypač apie pabėgimus 
kareivių iš vienos j ki 
tų pusę. 4 ’

Ogadeno provincijoj ita
lai mušasi su ethiopais 
už šulinius tyrymuo- 
se. Italai tiesia savo 
linijų ir rengiasi eiti 
prie Hararo.

Turkų generolas atėmęs 
nuo' italų du jų užim
tus punktus Ogadeno 
provincijoj.

Italai turėję tik 30 už
muštų jr 70 sužeistų į 
keturias karo dienas.

Tautu sąjunga šiandien 
pradės vykinti embar
go prieš Italiją, bet 
parminą, ir yęš J ' 
lūs Ethiopijai.

LONDON. — Jausdama, kad Italijos-Ethiopijos konfliktas 
gali būti kenksmingas jos interesams Afrikoje ir Viduržemyje, 
Anglija nesnaudė. Ji tuoj pasiuntė į strategiškus punktus Vi
duržemy j ę, į Gibraltarą ir Maltos salą ^ėlis skvadronus karo 
lėktuvų, kurie atvaizduojami paveik^lėj

Italų buvo tik
30 užmuštų

Nušauti du italų 
lakūnai

T—

Ethiopiją neketina 
taikytis

Graikų karalius dar 
nesiskubina namo

11

Amerikiečiai dova
nojo du aeroplanus 

karaliui Selassiui
LONDONAS, spalio 9 d. — 

Amerikiečiai suteikė dovanų 
Ethiopijos imperatoriui Sela
ssiui du aeroplanus. Tie aero
planai dar randasi New Yorke, 
bet aukotojai savo kaštais ke
tina atsiųsti juos į Ethiopiją. 
Aukotojų vardai yrą slepiami.

ORHfe

Chicagai ir apielinkei' federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę. Nepastovus oras.
Vakar 12 vai. Chicago j e tem

peratūra buvo 500.
Saulė teka 5:58, sėda 5:16.

RYMAS, Italijoj, spalio 
d.—Italijos valdžia savo pra
nešime No. 17 pirmu syk pa
minėjo italų užmuštuosius. Pa
skelbtas užmuštųjų v skaičius 
yra nepatikėtinai mažas. Į ke
turias karo dienas visuose fron
tuose užmuštų buvę tik 30, o 
sužeistų 70. Pranešimas taip
gi mini, kad 33 iš čiagimių ka
reivių prapuolė (Ethiopai-gi 
skelbė, kad čiagimiai italų ka
reiviai pereina ethiopų pusėn 
šimtais ir tūkstančiais).

Iš užmuštų tik penki esą tik
ri italai, o visi kiti čiagimiai 
juodveidžiai. Tarp sužeistųjų 
tik 20 esą tikri italai.

Pranešama yra taipgi, kad 
ethiopų vadovai arba generolai 
pasiduoda italams su visais sa
vo pulkais. Taip sako pasida
vęs Dedžazmačas Haile Selas- 
sie Goukša, imperatoriaus gi
minaitis, su keliais tūkstan
čiais savo kareivių. Taipgi pa
sidavęs ir Dedžazmačas Kasa 
Araia.

IŠ kitos pusės, italų praneši
mas užginčija, kad čiagimiai 
italų kareiviai pereina ethiopų 
pusėn.

Ryme betgi žmonės pradeda 
jausti, kad Ethiopijoj ne taip 
puikiai italams sekasi, kaip val
džia piešia savo pranešimuose.

Italijos maršalas Pietro Ba- 
doglio, atsižymėjęs karininkas, 
tapo pasiųstas į frontą Afri- 
kon. Taip pat vis daugiau yra 
siunčiama kareivių.

Laukiama yra žinių iš italų 
Somali žemės. IŠ Čia italai pra
dės naują maršą j Ethiopiją, 
norėdami užimti Hararą. Prie

Ethiopai gauna neper
šaunamas kamzelkas
ADDIS ABABA, Ethiopijoj, 

spalio 11 d.—Wabeno apskrityje 
Isso šauliai nušovė žemyn du 
Italijos aviatorius. Iki šiol et
hiopai užmušė šešis italų avįa- 
torius.

Italijos pasiuntinybė jau bai
gia kraustytis, bet dar vis ne
išvažiuoja. Sako, kad pasiun
tinys grafas Luigi Vinci-Gug- 
liucci ketinąs palikti Addis 
Ababoj kaipo paprastas pilietis. 
Tuo tarpu imperatorius Selas- 
sie griežtai reikalauja, kad pa
siuntinys tilo jaus išsikrausty- 
tų. .. '

Addis Ababos gyventojai spė
ja, kad italai tuoj aus pradės 
mėtyti iš lėktuvų bombas ant 
Addis Ababos, kaip tik išsi
kraustys Italijos pasiuntinybė.

Vakar su aeroplanu šešios 
neperšaunamos kamzelkos buvo 
pasijstos Ras Imrui, ethiopų 
vadui Gpjamo provincijoj.

Valdžiai stokoja žinių iš 
šiaurės ir pietų fronto, beįei
na gandai, kad ten eina mū
šiai.

ADDIS ABABA, Ethiopijoj, 
spalio 11 d. Imperatorius Se- 
lassie pasiuntė tautų sąjungai 
pareiškimą, kad jis niekad ne
pasiduos italų ginkluotai jiegai. 
Imperatorius niekad nesitaikys 
su Italija ta sąlyga, kad ji pa
silaikytų ką iki šiol užėmė. 
Mat, buvo paleista kalbų, kad 
imperatorius norįs taikytis. 
Taigi savo pareiškimu impera
torius užtikrino tautų sąjungą, 
kad jis neii, nemano taikytis su 
Mussoliniu.

Pasmaugta jauna 
mergaitė

250,000 ethiopų; kariuomenes,

ADUVA, spalio 11 
lai rado, kad ethiopų 
nėra atsilikusios nuo 
čių, jos irgi dažo nagus.

d.—Ita- 
moterys 
europie-

ROCHESTER, N. Y., spalio 
10 d.—čia tapo pasmaugta jau
na 18-kos metų mergaitė Mu- 
riel Hali. Jos patėvis rado ją 
negyvą jos kambary už dviejų 
valandų po to kaip ji sugryžo 
iš mokyklos. Jos kambary vis
kas buvo tvarkoj, tik ant jos 
kaklo buvo pastebėta nagų ženk
lai. Kas ją galėjo nužudyti, 
niekas tuojaus negalėjo dasi- 
protėti. <

Bet netikėtai už kelių Valan
dų tapo suareštuotas 22Jų me
tų jaunikaitis Glenn Bresser, 
pabėgęs iš Rochesterio su pieno 
trokų, Jis prisipažino pasmau- 
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ATHENAI, spalio 11 d. — 
Įvykusi Graikijoj kontr-revo- 
liucija be kraujo praliejimo 
davė progos sugryžti sostan 
karaliui Jurgiui H.

Monarchistai Athenuose labai 
džiaugiasi savo laimėjimu ir 
šunauja “Lai gyvuoja kara
lius!”

Tečiaus karalius Jurgis dai 
nesiskubina gryžti namo. Jis 
sėdi sau Londone. Užklaustas 
ką jis darys, monokliuotas ka
ralius pasakė, kad jis dar ne
gavęs pakvietimo gryžti Grai- 
kijon.

Kaikurie sako, kad karalius 
negryšiąs Graikijon, kol visi 
žmonės šaukte nešauks “Gryžk 
namo”. Monarchijos atsteigi- 
mo klausimas bus paduotas vi
suotinam balsavimui 
3 dieną.

Sakoma taipgi yra, 
ralius Jurgis nenorįs
nerolo Kondyliso klapčiuku. Ge
nerolas Kondylis tą perversmą 
padarė ir dabar jis bus regen
tu, kol karalius sugryš. 

f

Reikia žinoti, kad Ispanijos 
Sarogozos mieste yra dar prin
cas Eugenius Laskaris, kurs 
skelbiasi esąs Graikijos kara
lium. Jis sako, kad jeigu jis 
nebusiąs pasodintas Graikijos

lapkričio

kad ka
buti ge-

ji atsisakė už jo tekėti

Vaitkus Skrido su Didžiau
sia Precizija, Sako 

D-ras Kimball
Amerikos valdžios oro biuras labai džiau 

giasi, kad Vaitkui pasisekė 
perskrist, vandenyną

Dr. James H. Kimball, Netv 
Yorko Oro Biuro Meteorologas, 
prisiuntė ALTASS Valdybai il
gą pareiškimą, kuriame jis 
plačiai kalba apie Įeit. Vait
kaus skridimą ir oro sąlygas, 
kokias lakūnui teko sutikti 
pirm ir laike kelionės į Lie
tuvą.

Dr. Kimball yra meteorolo
gas, kuris per visą vasarą tei
kė lakūnui patarimus apie orą 
ir piešė jam oro žemlapius virš 
Atlantiko vandenyno ir šiauri
nės Europos.
’ Nurodydamas kokioj sąly
gos yra reikalingos, kad bent 
dalinai užtikrinti sėkmingą 
perskridimą, Dr. Kimball sa
ko, jog “nei pirm to (prieš iš
skridimą), nei po to nepasitai
kė tokios geros progos, kokią 
Jis. (lalu. Vaitkus) pasirink 

' Tareikšdamąs, kad Vait 
navigavo su didžiausia preci
zija ir j trumpą laiką (23 vai.
15 min.) pasiekė Airijos kran
tą, Dr. Kimball sako, kad Oro 
Biuras “užgiria Įeit. Vaitkaus 
nutarimą nusileisti Airijoje” 
dėl to, kad priešakyje siautė 
audringas oras; kad motoras 
suvartojo daugiau 
gu lakūnas buvo

ir kad dar tuo laiku lėktuvas 
ir instrumentai buvo tinkami, 
o jis pats galėjo save pakan
kamai kontroliuoti, kad saugiai 
nusileisti žemėn.

Toliau Dr. Kimball sako, kad 
“retas kuris supranta tą fiziš
ką ir emocinį įtempimą ir iš
gyvenimą, kurį tenka patirti 
skrendant per vandenyną. O 
ypač ‘aklame’ solo 
kada lakūnas kuo 
supranta tą aiškų
bile viena iš daugelio priežas
čių, tūlos kurių skrendant vir
šuj sausžemįo yra visai men
kos, neišvengiamai veda prie 
žuvimo, kai skrendama viršum 
vandenyno. Maža tėra žmonių, 
kurių nuolatinis J^vojiis ne
veiktų ir netrukdytų jų emo
cines pusiausvyros.”

gazolino ne
apskaičiavęs,

bąli reiškią pasitenkinimą Vait
kumi ir “tiki,' kad Tamstos! 
(ALTASS) kajrtu su .mumis 
jaučiate didelį pasitenkinimą 
deliai Įeit. Vaitkaus sėkmingo 
perskridimo per vandenyną, 
vienintelio šiais 1935 m.”

Dro Kimballo laiškas yra iš
tisai talpinamas šiame Naujie
nų numeryje.

Klaipėdos rinkimai, sako, užtikrina 
Klaipėdos ramybę

Nei naciai, nei lietuviai nepadaugino 
savo balsų skaičiaus

Iš Berlyno Chicagos Daily 
News bendradarbis Wallace R. 
Deuel atsiuntė savo Jaikraščiui 
pastabų apie Klaipėdos rinki
mus ir jų pasekmes.

Iš jo pranešimo matyti, kad 
lietuviai nebus laimėję daugiau 
vietų Klaipėdos seimely negu 
turėjo. Sako, kad už vokie
čius buvo paduota 81 nuošim
tis balsų, o už lietuvius 19 nuo-l 
šimčių. Toks pat nuošimčių 
pasidalinimas buvo ir 1932 me
tais. '

Klaipėdos teritorijoj šiais me
tais buvo 74,943 registruoti 
balsuotojai. Iš šito skaičiaus 
balsavo 68,641, kas reiškia, kad 
91.5 nuošimčių balsuotojų pa
davė savo balsus. Vokiečiai 
užmetinėjo, kad Lietuvos val
džia tyčia padariusi balsavimo

išrinkę 
tur būt

Klaipė-

čių balsavo tik už 26 atstovus, 
atsisakydami balsuoti už • tris 
vokiečių komunistus.

Iš paduotų balsų galima spręs
ti, kad vokiečiai bus 
24 atstovus, o lietuviai 
5 atstovus.

Kad taip pasibaigė
dos rinkimai, iš to galima lauk
ti taikos, sako Deuel. Ta taika 
veikiausia bus tik laikina, bet 
visgi bus taiĮca. Jeigu vokie
čiai butų laimėję daugiau vie
tų, tai naciai Klaipėdoje butų 
pasidarę aršesni. Jeigu lietu
viai butų padauginę savo bal
sus, tai lietuviai butų pradė
ję galvas kelti. Taip sako ko
respondentas Deuel.

Ramumas Klaipėdoje pri
klausys nuo to, koks direktoi 
rija bus paskirta, valdyti Klai-

Prašome Visus RYTOJ
NAUJIENŲ BANKIETAN

Bilietus bus galima gauti ant vietos—salėje
Sokolų svet, 2345 So. Kedzie avė. Pradžia 5 valandą po piet

sulaikius žmones nuo balsavi
mo. Dabar pasirodo, kad tie 
užmėtinėjimai neturėjo pama-

Kiekvienas balsuotojas turė
jo paduoti po 29 balsus, bet 
iš skaitlinių pasirodo, kad iš vi
so paduotų balsų skaičiaus kiek
vienam balsuotojui išpuola po 
27 balsus. Tas atsitiko dėl to, 
kad kaikurie gal padarė klaidų, 
o labiausia, kad daugelis vokie-

žinoma, bus vokiškas. Jeigu 
direktoriatas galės kooperuoti 
su Lietuvos valdžia/tai viskas 
bus gerai, ir Klaipėda nebebus 
taikos pavojaus vieta, kokia j] 
buvo per paskutinius du metus.

DUBLINAS, Airijoj, spalio 
11 d. Čia mirė įymus airių 
gydytojas F. C. Dwyer, 74 me
tų amžiaus. į
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KORESPONDENCIJOS
ŽIUPSNELIS ŽINIŲ 

IŠ CARNEGIE
CARNEGIE, Pa. — Pamažu 

ir Carnęgie gyventojai nuo de
presijos atsikrato. Krautuvėse 
ir mėsinyčiose pasirodo ir dvi- 
dešimkės. Nors šiais lakais 
maistas ir gana brangus, bet 
kai žmonės šiek tiek daugiau 
uždirba, tai daugiau visako ir 
perka. Ypatingai gerą biznį da
ro saliunai. šeštadieniais jie 
pilni žmonių. Eina būriai iš 
vieno saliuno į kitą ir vis ieš
ko didesnės “mieros”. Bet ta 
miera visur vienoda: jei stik
las aukštas, tai jis laibutis, o 
jei storas, tai visai žemas. Ta* 
čiau žmonės mėgsta save ap* 
gaudineti.

Pas mus yra ir kelios dirb
tuvės, kuriuos dirba pilną lai
ką. Vienoje dirbtuvėje net tri
mis pakaitomis dirbama po 8 
valandas. Kitos dvi turi dvi 
pakaitas ir dirba po 10—12 va
landų. Naujiems darbininkams 
maža tėra progos ten įsigau
ti, — ima tik senuosius. Vadi
nasi, tuos, kurie seniau ten 
dirbo.

Kaip ilgai ten darbai eis, 
sunku pasakyti. Dabartiniu lai
ku ir anglies kasyklose darbai 
gana neblogai eina.

Nors pagyvėjimas ir žymus, 
vienok yra ir bedarbių. Blo
giausias dalykas yra tas, kad 
kai kurie visai nenori dirbti. 
Priprato gyventi iš almužnos, 
tad ir ubagauja. Seniau, kaip 
atsimenu, seneliai eidavo per 
kaimus prašydami maisto. Ga
vę duonos abraką, o ypatingai 
lašinių, jie sukalbėdavo kelias 
Marijas ir motinas su sunais 
bei dar kokią šv. Roko gies
mę pagiedodavo. Gi Ameriko
je nei to nereikia daryti. Beč- 
leriai tiek įprato be darbo gy
venti, jog virto tikrais tingi
niais. Apie kokį nors darbą jie 
nenori nei kalbėti. Tik ir laiv 
kia, kada iš velferio ateis če
kis. O kai čekio sulaukia, tai 
tuoj skuba į saliuną paūžti. 
Kai kurie ūžia tol, kol pas Ab
raomą nusikraustė.

Juokingų dalykų kartais ten
ka pastebėti. Yra šeimų, ku
rios dar turi šiokias tokias sa
vo lūšnas. Kadangi tos šeimos 
yra susirišusios neatmezgamu 

■mazgu, tai jos turi “stikinti” 
iki grabo .lentos;

Arti musų miesto kasyklų 
nėra. Angliakasiams tad ten
ka tolokai važiuoti. Kas die
ną važinėtis nepatogu. Todėl 
angliakasiams kur kas paran
kiau apsigyventi netoliu nuo 
darbo vietos. Bet fanatiškos 
moterys nenorį savo vyrą lei* 
sti. Tad jos bėga pas dvasinin
kus ir prašo, kad nesiųstų jų 
vyrų dirbti kitur. O šelpimo 
komisijos prašo nestabdyti pa
šalpos. Ant savo vyrų jie pri
pasakoja visokią baisybių. Gir* 
,di, jie ir tokie ir kitokią. Jie 
reikalingi esą priežiūros, Jei 
nuo musą pasitrauks, tai pra^ 
dės girtauti ir penktadieniais 
mėsą ryti!

—o—
Oras pas mus jau gerokai 

atvėsę. Nakties metu pasitai
ko šalnų, o kartais net ir le
das pasirodo. Tenka jau kū
renti ir pečiai. Ruduo tikrai 
ankstybas, — seniai taip be
buvo. Matyti, šiais metais ne
turėsime nei bobų vasaros.

Beje, ir zuikeliams jau su
sidarė nemažas pavojus. Kiek
vieną dieną galima pastebėti 
po kelis strielčius, kurie su 
šautuvais tyko baikštų j į gyvū
nėlį nugalabyti. Musų apylin
kėje zuikeliai labai suvargę ir 
mažiukai. Todėl medžiotojai 
nuvažiuoja net šimtą mylių į 
rytų pusę ir iš ten parsiveža 
tokius didelius zuikius, kaip 
avinus. Kai kurie jų net po 
18 svarų sveria.

— Elzbieta.
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NAUJIENOS, Chicago, BĮ

Įima greičiau pasveikti ir vėl keli, nenupulk morališkai”. To 
patarimo * aš ir lankausi.

Pieno streiko auka
Herman K. Slater, iš New 

Mųnster, buvo trijų trobų mir
tinai suvažinėtą®. JU kartu su 
kitaip farmerįais saugojo ke
lią, kad niekas nevežtų pieną 
į Chicago. Trokai su pienu 
bandė prasimušti pro blokadą 
ir užvažiavo tiesiai ant Slate- 
rio. įiudininkai sako, jog jis 
net trijų trokų buvo užgautas. 
Vienas trakas jį nubloškė į ša
lį, paskui užgavo antras ir nu
metė į vidurį kelio, o trečias 
trokas be niekur nieko užva
žiavo ant jo ir sutriuškino. Po 
to jie visi bandė pasprukti, ta
čiau buvo sulaikyti Illinois val
stijoje ir atgabenti j Kenoshą. 
Visas tas nelaimingas įvykis 
dabar yra aiškinamas.

kartu su Alumis dalyvauti.

Yra vienoka biznis ir kitoks 
biznis, štai pas mus parapijo
je buvo misijos, kurios labai 
primenė jcšUMką, 
rius, kiek pastebėjau, darės vU 
sai neblogą biznį. Buvo parda
vinėjami visokie rožančiai po 
60 centą. Kitur juos butą ga
lima pirkti po 10 centų. Vadi
nasi, uždarbis visai neblogas.

Kad daugiau biznio butų ga
lima padaryti, tai misijomc- 
rius graudenu davatkas mesti 
į pečius senas maldaknyges ir 
rožančius, b pirkti naujus. 
tavoras esąs tikrai geras, nes 
pašventintas pačiame Ryme. 
Tai,, žinoma, pusėtinai veikė 
davatkėlės ię < jos skubinosi 
šventą daiktą isiįyti.
w Įvyko ir labai {domus kur
iozas. Per visus savo pamok
slus jis šaukė, kad žmonės nei
tų į balius, nešoktą ir aJą ne
gertų. Tai esą didelis griekas. 
Bet štai klebonas išeina ir pa
daro pranešimą, kad parapijos 
svetainėje yra rengiamas ba
lius, kuriame gražiausiai pa
sipuošusios moterys gausinčios 
dovaną. Daugiau to: busią 
alaus ir kitokią- .gėrimą.

štai tau, Jurgi, ir 
nes! Vienas kunigužis
ipasmerkė ir žmonėms liepė jų 
nelankyti, o ki|as visus kvie
tė į parapijos kalią, 
viliojimui daugiau 
(tur būt, senbę^nią) 
parodyti būrį gražiai 
gūsių moterų. ,

Kuris ją _ teisus, o kuris, 
kreivas pranašas yra? Tą 
klausimą abiejų lyčių davat
kos dabar turės išspręsti

— Darbininkas.
; . j . 3,

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

devintį-
balius

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir $torus Vilnonius 
Svederius dėl vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANOIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKU. 
Taiso senus svederius. Parduo
dam vilnones gijas, storas ir 

z plonąs dėl mezgimo.

F. Selemonavicia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais,

f f

ant visa 
žinomu 

visoj 
Šalyj 

malevy

MALEVOS
Ūkusios nuo bankrotų Ir nuo gaisrų

Čia
galite 
visada 

sutaupyti 
apie

Tūkstančiai malevos galionų, žinomos 
visoj Salyfc-pardavinėjamos kitur visur 
iki $3-00, musų 
kaina tik- ——----------
$2.6A vertės maleva 
grindims —---------- ...

S1.00 
$la25

5 galionai skysto cementų «€ 95 

$3.00 slidus, baltas 
enamel ------ T______  $1.50
Didžiausias ir geriausias pasirinkimą# 
malevų ir enamel visame mieste — 
viskas nuo 1/3 iki 1/2 pigiau. 100% 
garantuota arba gražinami pinigai.

OF

malevų ir enamel visame mieste

garantuota arba gražinami 
Pirkit artimiausioj krautuvėj.

PAINT EXCHANGE 
CHICAGO 

1357 MILWAUKEK AVĖ, 
0836 S. HAT^TED ST. 

2274 ELSTON AVĖ.
Telefonai: Arinitage 1440.

Šeštadienis, spalių 12, 1935

A.L.Davidonis, MJ).
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401_______

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomia ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Peoples Krautuvių
19-KOS METŲ SUKAKTUVIŲ 

DIDIS

Išpardavimas
Siulia didžiausias prekių vertybes visoj 

biznio istorijoj

Šis naujausios mados (Modernistic) gra- $fJQ CIK 
žiausis Parlor Setas $110.00 vertės už
Kas norite parėdyti savo parlor kambarį pagal naujau
sios mados, dabar turite geriausią progą per šį išparda
vimą—šimtai kitų gražių parlor setų galima pasirinkti 
už numažintas kainas nuo..... ..... Fft
iki $1*95.00. Lengvais išmokėjimais.

Šis tvirtas ir gražus ąžuo
lo medžio Breakfast Setas

19.00
pilnaiŠios gražios lovos 

įrengtos

19.00
Plieninė lova kaip parody
ta, garantuoti coil spring- 
sai ir springsinis matracas 
Viskas verta $35.00* dėl 
19-tų metinių sukaktuvių 

kaina numažinta

*19.00

Tai naujausio padarymo, 
turi automatiškai sulauks-, 
tomas stalo Plentas, 5 dalių 
setas, vertas $34.50, šio iŠ- 
pard^Vimo speciale kaina

19.00
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

*

Didelė nuolaida už senus baldus j mainus ant naujų.

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

CHICAGO. ILL.

Indiana Harbor, Ind.

Visokios žinelės
Jau gana seniai, kaip besi

malė žinelių iš musų lyg ir už
miršto kampelio. Pirmiau be
maž kiekvieną savaitę šis tas 
ir iš musų kolonijos pasirody
davo. Bet dabar visai kitaip, 

kažkodėl visi tyli. Priežas
tis to gal bus ta, kad kai ku
rie korespondentai “išponėjo”, 
ę gal ir aptingo. Gi tuo tarpu 
visokių įvykių ir įvykėlių ir 
pas mus yra gana nemaža. Apie 
kuriuos-ne-kuriuos aš tad ir 
parašysiu.

Praeitą šeštadienį man teko 
dalyvauti
pokylyje. Tai buvo iškilmingas 
atidarymas p. Vlado Ruibio ali
nės adresu 3525 Deodor st. 
Nors, taip sakant, oficialiai aš' 
ir nebuvau pakviestas, bet vis- 
vien užeigą aplankiau. Paga
liau juk užeiga ir yra tam, kad 
ją žmonės lankytų.

Kaip, gyvas esu nebuvau ma
tęs tiek daug svietelio užeigo
je,
.atlaidus. Matyti, juos visus pa
traukė simpatingas savinin
kas. Ir reikia tiesą sakyti, kad 
p. Ruikis yra labai malonus 
žmogus. Jis skaito “Naujie
nas” ir šiaip visuomet neatsi
sako paremti kiekvieną nau
dingą sumanymą. Aš linkiu 
-jam gero pasisekimo naujoje 
vietoje.

ŠVEDU AME RITO UNIJA
GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

viename šauniame

susirinko tarsi į kokius

Dėl darbą šiuo laiku nega
lima nusiskųsti, — eina visai 
gerai. Plieno liejyklos dirba 
pilną laiką. /Sako, kad gamy
ba pasiekusi 88 nuošimčių. Tu
rintiems patyrimo nėra sunku 
gauti darbas.

Sunkiai susirgo p. Juozas 
Bacevičius. . Tai, taip sakant, 
musų kolonijos biznierius ve
teranas. Per daugelį metų jis 
laikė valgomų daiktų krautu
vę, Biznis jam visai neblogai 
sekėsi. Turi jis išauginęs la
bai gražią šeimyną.

Linkiu p. Bacevičiui kaip ga-

1 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340

O prisi- 
pąblikos 
pažadėjo 
apsiren-

Kenosha, Wis.
Klaidos atitaisymas

NEW YORK — KLAIPĖDA
Per Gothenburgą, Švedija

Laivakorčių kainos Trečiąja klase 
$97.50 
167.00

Ten------- — -
Ten ir atgal -

J, A. V. mokesčiai atskirai —

ADVOKATAI
K.P. GUGIS

ADVOKATAS
į Miesto ofisas—127 N. Dearborn St., 
[ Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2

i Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties,

“Naujienų4? Nov 235 įsiskver
bė nemalonia»Jkliaid^.. Būtent, 
ten pasakyta, BHTankauskds, o 
turėjo būti . E. Jankauskas. 
Klaidingai taip pat 1--L- 
Park Lake, vietoje

Be to, praleistą, 
jo p. J.. Martin/ Jis 
mas kalbėtojas, 
nesvarbu, 
nyčią 
aš esu toks 
ir kiti, Aš 
žodžius, kuriuos 
išvažiuojant iš

. ................................................................................................................I. L...

Laidotuvių Direktoriai

i ntvii T&nimiirimni iŠ Npw Ynrkn Namų ofisas—3323 Soi Halsted St.
* iŠ palto 23 vr<xlra vciIa flli/t A ilri (2

GRIPSHOLM ..... .. Spalių 30
DROTTNINGHOLM Lapkr. 16 

^‘GRIPSHOLM” .... Gruodis 7

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioją 
1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLM.” Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
,viąi musų autorizuoti agentai, tąip- 
igi visi musų skyriai.
. Swedish American Line
181 N. Michigan AveM Chięago, I1L

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais ; PaoedSlio, Seredos, ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

, ■ iL*- ,

AKUŠERES

i,, vietoje Four Lake, 
pralystą, kad kalbS- 
lartiri.4 Jis buvo pin
to jas. į Pasakė; visai 
kad ag neinu j baž- 
vieną .savaitę,, tačiau 
s pat katalikas, kaiį> 
š ątsįmenų motinos 
iriuos‘įi pasakė man-

Mrs. Anelia K, Jarus?
Physical Therapy 

and Midwife
6630 S. Western 
Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 

, duodu massage 
1 eleetric t r e a 1;- 

ment ir magne- 
i tie blanketą ir tt, 

Moterims ir mer
ginom^ patari
mai dovanai,

i Telephdne:*. Boulevard 2800'

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

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

AKIĮI SPECIALISTAI
BR. G. SERNER

LIETUVIS
____ TeL Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse. DR. VAITUSH, OPT. 

LIETUVIS 
Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 

] taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
Nedalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

! L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

p.,     II I      mriniii FU* yiiH .myyy.pąmįiiMų.i r i    n

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hprmitage Avenue Phones Yards 1741-1742
,.111.1.1,,, ■ įilhiii.i.ii,. ĮHIIII.'I.I,,''1" ĮH'U!I^'""I.«.HH||I| ............................ ................................... >1 , . ............ ................... ........ « I I ■ . .................................  1..........

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Placę phones Ganai 2515—Cicero 5927
■ ■■■—— y i. ■■■■u ...................................... P ■<■■■■■ V’P", ■>■■■■ii. ■■■■y — , i,

f J. LIULĘVICIUS
4092 Archer Avenue . Phone Lafayette 3572

i r p   v . z i ”, •———> ■ ■■■ ? . . 4 »•w r-., ■—'—> ■ »----------------------- • « w v*—vs »■ w

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139
■ ■.-r.    x i j |i .j , ... . n . ——■... i, i - ,

A. PETKUS
i 1410 South 49th Gourt Cicerą Phone Cicerą 2109

668 West
J. F. BADŽIUS

Street Phone Canal 6174

718 West 18th Street
S. M. SKUDAS

Phone Monroe 8377

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.:Nuo 2iki4 ir nuo-iki8 
vak, NedSlioį pagal sutarimų.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel: Prospect 1930 

■.... ..... ! ..... . II 11.. ’■■■.. ..... ... . ""I""1111... ..

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9—9
2420 West Marųuette Road 

arti Westeru Avė. Hemlock 7828
..... ,■. L .Jiiittiųm.....!=y?Mggg=

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St. ,, 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų - » ir nuo 6 iki 8 vakaroilir ■ 
šventadieniais tik susitarus

Phonė Boulevard 8483

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 ą.m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., ’ _ “

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai;

Hyde Pąrk 6755 ar Central 7464

'organ St.

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

LIETUVIAI
ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Šeeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedą. nuo. 1Q iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

I .I, II..I     nu n   .. Į-m-r—»

Ofiso Tel. Catųmet 6893
Rez. TeL Drexel 9191

Dr- A. A, Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street 

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

diena.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Te! Victory 2343

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

Ofiso valandos pųo į-8nuo 6:30-8:30 
'Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai' 

Reumatizmas ir Širdies ligos Jo
M^-4. 7-8 P. M.
o vieta

3656
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DAINELĖ
apie Baltojo Aro narsu
mą ir apie raibaplunk- 
snio vanagėlio žioplumą

Palei juras Baltas Aras 
Ramiai vaikštinėjo, 
Klaikų balsą vanagėlio 
Kas dieną girdėjo.

Baltam Arui gražių plunksnų 
Vanags pavydėjo
Ir savotiška juoda spalva 
Nudažyt norėjo.

Iš nerimo per nakteles 
Vanags nemiegojo:
Apie Arą oro bangomis 
Kas naktį giedojo.

Pasirengęs Baltą Arą 
Buvo sunaikyti, 
Didžią garbę ir gėrybių 
Dėl savęs įgyti.

Po pasaulį skraidydamas 
Medų kopinėjo;
Apie Arą daug netiesos 
Visur prišnekėjo.

Po pasaulį vanagėlis 
Vienas nor skraidyti;
Kas ant kelio pasipina, — 
Gatavas praryti.

Baltas Aras savo sparnais
Orą sujudino,
Viso būrio palydovų 
širdis sugraudino.

šis būrelis pasilikęs
Dar ilgai stovėjo,
Kol tik sparnų gaudymą 
Arelio girdėjo.

Tada ir visokie gyviai 
Net staugti pradėjo, — 
Išmieruoti gilias juras 
Galiūnui linkėjo.

Kiti geidė, kad per juras 
Kelio nesurastų —
Ar kur girių tankumynuos 
Gyvybę prarastų.

Baltas Aras savo kelią
Gerai išdabojo, • >
Kaip milžinas narsus 
Su audromis kovojo.

Skrend’ galiūnas

Kad nuskridus 3000 mylių, 
tas pats lėktuvas vieną sykį 
suvartos kelis šimtus galionų 
gazolino daugiau, kitą sykį ma- 
žiau. Tai priklausys nuo vė
jo: ar skridimas eina paveju, 
ar prieš vėją ir kokio greitumo 
bus tas vėjas.

Kaipo patyręs mainerys, jis 
turėtų žinoti, f 
anglių vežimas į pakalnę ri-

• tąsi net be mulo tempimo. Jei
gu įkinkai mulą, tai šis turi 
da pasiskubinti bėgti, kad ve
žimas nestumtų į užpakalį, ši
tokiam vežimui varyti ir gazo
lino reikėtų visai mažai. Gi 
traukti vežimą į kalną jau kas 
kita. Kada kalnas staigus ir il
gas, net keli mulai įkinkomi ir 
juos prisieina botagu skatinti. 
Jie pavargsta, prakaituoja ir 
kartais visai jų jėgos išsisemia. 
Reiškia, kad ir gazolino čia 
reikėtų nemaža.

Taigi ir Vaitkui netoli visą 
laiką reikėjo skristi prieš grei
tą ir stiprų vėją, todėl gazo
lino jis turėjo deginti žymiai 
daugiau, negu skrendant palan
kiame ore. Į kalną važiuojant 
automobiliumi, gazolino irgi iš
dega kur kas daugiau.

Padaužos šituos dalykus ži
no, supranta ir kitiems gali 
paaiškinti. Bėda, kad redakto
riai, kurie pretenduoja į svieto 
švietėjus, nėra apsipažinę net 
su pradiniais mokslais, kas ir 
paskatina juos rašyti idiotiškus 
editorialus ir dar su tikslu 
nors įtarti.

Pad.). čia jis sutiko ligonio 
pasiuntinį, kuris pranešė, kad 
ligonis pagerėjo ir nebemirs. 
Kunigas apsidžiaugė šia žine
le, nes dabar nereikėjo tęsti 
sunkią kelionę. Padėjo puškė- 
lę, kurioje buvo švenč. sakra
mentas į stalčiuką ir ramiai 
sau miegojo.

Užmiršo šv. sakramentą ,
“Jaukiai miegojo po tokios 

sunkios kelionės (kažin, kiek 
blokų jis buvo keliavęs? —- 
Pad.). Bet rytojui atėjus ank
sti iškeliavo. Namuosna atvy
ko (parvyko? — Pad.) ank
styvai. ’ .

, “Staiga atsiminė, kad jis pa- 
kad ir sun us Į gavo brangįausį turtą vieš-

būtyje (smuklėje? — Pad.), 
kur gyveno vieni bedieviai ir 
hėretikai. Iš gėdos ir baimės 
vos nenukrito nuo arklio. Nors 
audra siautė, vėjas buvo aš
trus ir šaltas, lynojo, kunigas 
pagreitino' savo arklį, kad tik 
kuogreičiausia atsiekus (pasie
kus? — Pad.) viešbutį. Atvy
kęs užveizdos klausia, ar nie
kas po jo negulėjęs tame kam
baryje, kur jis nakvojęs.
Sakramentas užsirakinęs duris

“ ‘Atsiprašau, gerbiamas tam
sta’, atsakęs užveizda ‘prašo
me mums išaiškinti ką tamsta 
tam kambariui padarei ? Tie
siog negalima jame (į jį ■ 
Pad.) įžengti! Nė durų nega
lima atidaryti, nors raktas du
ryse. Ir be to, kada pažiūri per 
raktaskylę,
kambaryje šviesą’

Kunigas puola į kambarį 
plokščias

“Kunigas giliai sujaudintas 
nuvyko viršun; kiti jį sekė. Jis 
lengvai atidarė duris ir įžen
gęs vidun plokščias puolė ant 
grindų”.

Po to kunigas ištraukęs iš 
stalčiaus šv. sakramentą vi
siems parodė ir palaimino. Į
Kunigas apkrikštijo bedievius

BedięviaĮ ir ’hęr(dį.kąį,, . sąko, 
matydami to^^fef^bWųį su
klaupę ant kelių ir prašėsi į 
katalikų bažnyčią; o kunigui 
tas dabai patikę ir jis ten per 
keletą dienų ir naktų' “krik
štijo” bedievius ir parmazb- 
nus, kol nė vieno nelikę ne
krikštyto.

išvysti žerenčią

ką

ore

tonvis 
[pusėn,

Kur saulutė teka,
Kur berneliai artojaliai 
Lietuviškai šneka.

Ten, kur namai storų rąstų
Stipriai budavoti;
Gražios lankos, pievos, laukai
žiedeliais nukloti. «

Baltas Aras ten nuskridęs 
Galės 
Daug

pailsėti,
džiaugsmo ir linksmy

bių
ten turėti.

SPORTAI faktorius Vitaitis, kuris turi 
progos zviondzko organą nau
doti savo partijos ir paties sa
vo reikalams ir propogand'ai 
ir niekad neužmiršta šita pro- 

ėmė balsingai

Kada įvyks viso pasaulio 
Padaužų kongresas, musų kle-^ 
rikalai ir tautininkai rinks pi
nigus sportininkų' pasiuntimui gą naudotis, 
persiimti su tėvynės sportiniu- sukauti apie gėdas. Net vieno 
kais. Įdėsime jų fotografijas į 
laikraščius, rengsime jiems 
piknikus; bankietus ir išleis
tuves, bet patarsime vienam 
advokatui, kad jis įsakytų 
sportininkams nesupliekti tė
vynės sportininkų. Supranta
ma, tūli . jų nepaklausys ir 
lenktynes laimės, 
kim, kad “Tėvynės” redakto
rius praneš svietui, kad tik tė
vynės. sportininkai laimėjo ir 
kad tai’yra labai sveika. ’

STATYS PAMENKLA
Kadangi atvykusius delega

tus ir svečius į pasaulinį lie
tuvių kongresą kauniečiai bu
vo pasiryžę nesvietiškai vai
šinti, girdyti ir bovyti, kad jie 
neturėtų laiko ir neužsimany
tų ką nors svarstyti, tad iš
tuštintų bonkų — ir dar ko
kių — Kaune atsirado gyva 
galybė. Aišku, istoriniu ir tau
tišku atžvilgiu jos yra labai 
reikšmingos. Ketinama visas 
jas surinkti ir iš jų pastaty
ti net didesnį pamenklą, negu 
Chicagoj klerikalų ir tautinin
kų' pastatytasai jiamenklas. Tai 
butų milžiniška 'Kauno įstaiga, 
kuri ryškiausiai kalbėtų, ką 
kongresas yra nuveikęs.

buvusio šnipo ir } vieno plepa
lų rašytojo informacijas vie
nam anglų laikraščiui išpyški
no didžiausios lietuvių organi
zacijos organe, kurias Chica- 
gos plepis per radio kartoja.

Taigi skridimas paškudnin- 
kąms padarė nemaža gėdos, 

bet jpasiti- nes ir Lietuva kelia Vaitkui 
avacijas ir viso pasaulio spau
da jį giria. Lietuvai ir lietu
viams Lituanikos Antrosios nu- 
skrldimas iš Amerikos į Eu
ropą padarė didelės garbės, bet 
paš'Kudninkams gėdos. Todėl 
jie turėtų susiorganizuoti tal
kon pasikviesti visus plepc- 
rius, pliurpalus ir šnipus ir ne 
savo ir kitų spaudą, per radio 
ir kitais budais kratytis 
tos

MARIJONAS IEŠKO 
MERGOS

Kitas įsikarščiavęs tėvas ši
taip posmuoja:
“O Viešpatie! kur ji? aš bran

giausiąją vadinau,
Kai be žiedo juodavo palaukės.
Suvirpo ir nuskriejo mano lai

mė,
Tokia jauna, su pamėlynavu

siais paakiais...
Tai kam, tai kam po liepomis 

ten kaime,
Tai kam “myliu tave” sakei?”

Tikras skandalas! Ji, ką tik

ten,, po liepomis buvo ir pabė
go! Dagi jauna ir su pamėly
navusiais paakiais, ir dar sa
kė mylinti, ir dar gal ką nors 
daugiau žadėjo — ir vot “su
virpo ir nuskriejo”! O tėvelis 
žvalgosi aplink ir šaukia “O 
Viešpatie!”

Brangus tėve! Priimk mano 
padaužišką patarimą ir dau
giau su mergomis, kurių pa
akiai pamėlynavę, nesusidėk, 
— kitaip aistra tave iš proto 
išvarys. — Padauža.

Garsmkites “N-nose”

Nuostabios Vertybės CHICAGOS VYRAMS!

OVERKAUTAI ir SIUTAI
gėdos.

IŠPERITE
I

laikraštis, kuriame

Galės
Raibaplunkąni vanagėli,
Arui neprilygti, 
Nors per dienas ir per nak-

[tis
Klaikiu balsu klyksi.

Savo kumpą storą snapą
Gali negaląsti:
Baltas Aras jau Lietuvoj,— 
Negalėsi įkąsti.

— Vargo Poetas.

APIE MULUS
S.

GĖDA

. Pažangioj Amerikos lietuvių 
visuomenė sudėjo tiek pinigų, 
kad įrengti stebėtinai gerą lėk
tuvą leitenanto Vaitkaus skri
dimui per Atlantos okeaną. Jis 
ir perskrido. Perskrido į truni- 
pesnį laiką negu1; visi kiti la
kūnai ir prastesniame ore, ne
gu kitiems prisiėjo skristi.

Susigėdeno visi skridimo 
priešai. Susigėdino tos parti- 
jos„ ir. .sriovės, .kurios skridi
mą boikotavdr-/{*<'*Tevyhėš”' re-

Yra 
pa redaktoriaus sėbrų ir 
meninių draugų fotografijos, 
organizacijos lėšomis padary
tas, ir neribuotas tų sėbrų 
gyrimas ir garbinimas.

Netoli kas savaitė telpa il
gas raštas tokio bendradarbio, 
kuris moka tokius skystimus 
rašyti, kokių galima išmokti 
pas kaimo bobutes ir pas kiek
vieną durnių.

Kuris prisispyręs 
niais ir neva žiniomis 
kiekvieno atžagareivio

Kuris ant kiekvieno pusla
pių ir prie kiekvienos progos 
varo nacionalistinę propogan- 
dą ir prie kiekvienos progos 
kandžioja pažangesniuosius lie
tuvius, jų organizacijas ir dar
bus. , i

Įspėkite, kurio laikraščio re
daktorius tai daro ir mes tuoj 
rekomenduosime, kad jums bu
tų duotai 1 šiokls-tokis meda- 
lis; ' ? 7

straips- 
garsina 
biznį.

įgy-

tel-
as-

‘i n,
V U Garantuoto
™ Grynų Vilnų
$30®° Materijolo

Nespręsk apie šiuos puikius siutus ir 
overkautus dėl jų specialiai žemos 
kainos. Bet spręsk juos pagal turtin
go vilnonio materjolo, rūpestingo 
pasiuvimo ir garantuoto celenese pa
mušalo, ir jus realizuosite, kad tai 
yra tikros $25. iki $30. vertybės.
Naujausi styliai dėl vyrų ir jaunų 
vyru, įvairios mieros ir puikiai tin

kanti dėl kiekvieno vyro.
Tik pas Turner Bros, jus galite gau
ti panašias vertybes. Taupykit pini
gus. Atsilankykite šiandien.

Pasinaudokit musu natnpiu 
IŠMOKĖJIMO PLIANU 

Duoda jums 10 savaičių laiko 
išmokėti.

TURNER BROS
Krautuvė at
dara utarn., 
ketverto ir 

subatos 
vakarais iki 9

Kamp. ROOSEVELT 
RD. ir HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

RADIONAS, PHILC 
R. C. A. W

Krautuvė at
dara nedėlio- 
mis iki 5 vai. 

po pietų

ZENITE
% v.-- 

7TRIC
'T

“Tėvynės” redaktorius 
Vitaitis parašė ilgą straipsnį 
apie Vaitkaus skridimą, kuria
me jis galvą suka ir kaltininkų 
ieško dėl gazolino pritrukime. 
Jis lygina Dariaus ir Vaitkaus 
orlaivių svorį, kiek kuris buvo 
pasiėmęs gazolino ir iŠfiguruo- 
ja, kad Vaitkui jokiu budu ne
būtų užtekę gazolino nulėkti iš 
New Yorko į Kauną kad ir 
palankiausiame ore..

Padaužos galėtų pamokyti jį 
fizikos, bet, vieną už dyką mes 
mokslo niekam neduodame, ki
ta,—ne kiekvienas pajėgia mo
kytis, tai jis kreipiasi į kurią 
nors mokyklą ir prašo pamo
kyti jį fizikos, kur skaitlinė
mis jam bus įrodyta, kas yra 
rezistencija ir kiek jėgos reikia 
ją nugalėti, čai jis atras, kad 
juo rezistencija didesnė, juo 
daugiau jėgos reikia ją nugalė
ti. Dalykas skaitliuojamas ra
cijomis ir proporcijomis.

malonės

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

komfor- 
nugirstų

Perdirba

Millerio Ypatingos Išmokėjimo Sąlygos.
Niekas, kiths ^nežino jūsų aplinkybių taip gerai, kaip jus 
patys—taigi, kodėl jums nepasirinkti nuosavą mokėjimo 
būdą? J^ĮCt^ireprisilaiko jokio priverstinai nustatyto 
mokėjimui ■ laiko—'jokio nustatyto {mokėjimo. Dėvėkite 
savo kautą ir tuo pačiu laiku mokėkit mažomis sumomis 
kas savaitę' arba kas menesį. Jeigu dėl kokios netikėtos 
priežasties jus ir negalėtumėt i laiką mokėti—mes pa
lauksime jus galėsite. Jūsų seną fur Ikautį priimsime 

\ i mainus. Krautuvė atdara iki 9 v. vak.

MARUONEKI
STEBUKLAI

S

Tūlas reverendas tėvų (ne 
brolių.—Pad.) Marijonų gazie- 
toje aprašo labai keistus ste
buklus, kurie pasitaikė kitam, 
nemokančiam rašyti rėveren- 
dui, gyvenančiam netoli Alba- 
ny, N. Y. Stebuklai tiek pra
šmatnus, kad ir padaužų pilie
čiams bus' ne pro šalį apsi
šviesti. štai:

Išjoja pas ligonį
“Vienas kunigas — rašo re

verendas — tapo pašauktas 
prie vieno mirštančio ligonio, 
kuris gyveno tolokai nuo baž
nyčios. Paėmęs švenč. sakra
mentą raitas (kas? — Pad) 
iškeliavo. Blogi keliai, siau
čianti audra, smarkus vėjas ir 
šaltas lietus trugdė kunigui ke
lionę (vadinasi, be audros dar 
buvo “sinarkus vėjas ir šal
tas lietus”). Arklys neišteko 
jėgų (padvėsė? — Pad.). Ku
nigas buvo priverstas nakčia 
sustoti mažajam (mažam? — 
Pad.) kaip paprastai randasi 
prie kelio, viešbutyje (veikiau
sia tai buvo smuklė arba “rod- 
auzė”, nes viešbučiai yra tik 
miestuose, o ne pakeliais. —

MIL L E R S O C T O B E R S P E CIA L S
’ ' _ _ '__  • . ‘ _________i_______ _ ____ ’ * . _________i____-

Ižvozčikai apie 
skridimą

SLA., didžiausias pasaulio lie 
tuvių organizacijos delegatas: į 
pasaulio lietuvių kongresą p. 
S. Vitaitis praneša “Tėvynėj” 
Lietuvos izvozčikų nuomonę 
apie" Vaitkaus skridimą. Jis 
ją gavęs gatvėj, prie vieno 
Kauno hotelio. Nėra abejonės, 
jis SLA. organe suteiks ir dau
giau visokių gatvėse, 
to vietose ir kitur 
nuomonių.

Gal Karpavičiukas 
suteikti žinių, ką Lietuvos gov- 
novozai mano apie Vaitkaus 
skridimą, tuomet Amerikos lie
tuviai pilnai bus patenkinti sa
vo delegatais už atkreipimą dė
mesio į reikšmingų Lietuvos 
sluoksnių nuomones.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 

Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinii

Mutual LiguorCo.
4707 So. Halsted St

Tel. YARDS 0808

NORTHERN SEAL $59
Extra geras Dažytas Coney
PERSIAN LAMB $135
Puikus Juodi Kailiai
HUDSON SEAL . $135
(Dažytas Muscrat)
GENUINE MINK $695

—■ «   ——

Muminiu
166 NORTHjMICH ICA’N AVĖ N UI

Sutaupykite Sgjj 
ant visokių — 

Išdirbysčių

GENERAL E
Pamatykite sale prie šalies naujus 1936 me

tų radios pas BUDRIKĄ.
šie nauji radios pagauna visas tolimas Amerikos ir Eu
ropos stotis ir turi labai gražų ir švelnų balsą.

Jūsų senas radio priimamas mainais.

TVPEWRITERS
Taiso—PARDUODA

KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir- 
bystės perdirbtą typewriter’|, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik 1

-UŽ $3 I MENESĮ-
^TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo j naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444

A t> TYPEWRITER 
1 /TLIK COMPANY

189 WEST MADISON STREET

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

JOHN P. EWALD
I.OANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
Hlraudos ugnies, vėjo, ętc.; atsišauk :

840 Wešt 33rd Street
TELEFONAS: YAI.{<ls 2790 arba 27!H.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
-S;.: RAŠTINĖJE

r
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SANKCIJOS, PRIEŠ ITALIJĄ

Tautų Sąjunga pasmerkė Italiją ir nutarė pavar
toti prieš ją sankcijas (bausmes). Pradžioje jos bus to
kios: valstybės pasižada nepardavinėti Italijai ginklų, 
amunicijos ir kitų karo dalykų; jos pasižada nepirkti 
jokių prekių iš Italijos ir neduot} jai paskolų.

Vakar Genevoje buvo nutarta tuo jaus pradėti vy
kinti pirmąją sankciją, t. y. Uždėti embergo (drausmę) 
ant ginklų gabenimo į Italiją*, ir tuo pačiu laiku pradė
ti pristatinėti ginklus Ethiopijai, kad ji galėtų gintis 
nuo užpuolikų. O prekybinis ir finansinis boikotas bu-; 
siąs taip pat netrukus paskelbtas.

Toliaus numatoma ir griežtesnės priemonės. Jei 
Italija nesiliaus tęsusi karą prieš Etiopiją, tai Tautų 
Sąjungos nariai gali atšaukti savo pasiuntinius iš Ro
mos, idant Italijos žmonės matytų savo akimis, kad 
pasaulis nutraukia ryšius su jų Valdžia. Pagalios, Ang
lija gali užblokuoti italų laivams perėjimą per Suezo 
kanalą.

Mussolini daug kartų grasino, kad, jeigu kuri val
stybė bandys jėga sustabdyti Italijos laivų judėjimą, 
tai jisai pradės su ja karą. Jisai sakė net, kad “sankci
jos reiškia karą”. Gerai — tegu jisai dabar pamėgina 
kariauti su visu pasauliu !

Apžvalga
k

S. E. VITAITIS NESU
PRANTA

"Tėvynė” rašo apie 
prantamas atakas” iš 
čio pusės, nors atakas 

“nesu- 
Grigai-

____ __ _ pradėjo1 davinėjo federalinis oro biuras, 
ne kas kitas, kaip pats “Tėvy-J Jeigu “Tėvynės” redaktorius 

Jisai dabar buvo tiek drąsus manyti, kad 
Feliksas Vaitkus slėpdavo tik- 

Apie tai, kad p. Vitaitis, pa- oro biuro raportus, o jų 
grįžęs iš Lietuvos, rado reika- vietoje pats arba per kitą 
linga “Tėvynėje” kartoti Kau- skelbdavo sufalsifikuotus ra- 
no gatvėse nugirstus šoferių 
“džiokus” apie transatlantinį 
skridimą ir Viešai mesti lakū
nui Vaitkui įtarimą, kad blogi 
orai esą tik pasiteisinimas dėl 
“skridimo atidėliojimo”,— SLA. 
organo redaktorius dabar rašo, 
kad jisai nieko blogo nemanęs. 
Orą jisai išstudijavęs, plaukda
mas laivu pen okeaną. Girdi,— 

“...šių žodžių rašytojui ke
liaujant šiauriniu Atlantiku 
i Švediją ir atgal nei vienos 
valandos laiku nebuvo ma
žiausių audrų — Atlantikas 
buvo nepaprastai ramus visu 
keliu į abi pusi keliaujant, 
išskiriant tik vieną pusdienį 
grįžtant atgal, kuomet laivas 
įplaukė į 24 valandomis pirm 
to praėjusio Floridos ciklono 
kelią. Todėl ir laukimas ge
ro oro skridimui,. keliavu
siam tokiu ramiu Atlantiku 
po kelias dienas/dviem at
vejais, išrodo gana keistu 
pasiteisinimu (! — “N-nų” 
Red.) skridimo atidėtiojimuk 
Jei per kelias dienas plau
kiantis laivas nesutinka jo
kių audrų, Štai juo lengviau 
galima vienuolikai valandų 
skridimo tinkamą orą rasti.” 

žodžiu, “Tėvynės” redakto
rius prisipažįsta, kad jisai SLA. 
organe įtarė lakūną, jogei pa
starasis atidėliojo skridimą ne 
dėl oro sąlygų, ^et dėl kokių 
nors kitokių priežasčių, kurias 
lakūnas nuo publikos slėpė. 
Vadinasi, p. Vitaitis prisipažįs
ta, kad jisai Viešai įtarė Įeit. 
Vaitkų apgaudinėjant visuome
nę. Ir p. Vitaitis dabar stebim,

nes” redaktorius, 
dėl jų aiškinasi. ,

88.00
. 4.00
. 2.00

1.50
. .75

Užsakymo kalnas
Chicagoje — pažtu:

Metams ........................... ..
Pusei metų —___ ________
Trims menesiams
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija -------- ------------ 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui — 75c

Suvienytose Valstijose} ne Chicagoj, 
} paštn:

Metame f fa—«eiiaoa——»n i<U»m 87.001
Pusei metų____ ------------- 3.50
Trims mėnesiams --------— 1.75
Dviem mėnesiams --------- 1^5
Vienam mėnesiui 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams------------ -------------- 88.00
Pusei metą---------------- - ------ 4.00
Trims mėnesiams ....... ‘-- -----  2.50
Pinigus reilda siųsti pašto lloney

Orderiu kartu su užsakymu.
i. .. ^,,1 , ,!!>! ------------

kodėl “Naujienos” palaikė to
kią ataką Šlykščia.

Jisai nesupranta, kas blogo 
tame, kad Vitaitis taip pasakė 
apie lakūną, kuomet jam pasi
rodė, kad buvę tinkamų orų 
skridimui. Bet p. Vitaitis žino 
gerai, kad apie oro sąlygas, ar 
jos tinkamos skridimui, ar ne, 
lakūnui patarimus visą laiką

i ra
portus, idant tuo budu butų 
.“pateisintas” publikos akyse 
skridimo atidėliojimas, tai ko
dėl jisai nepasiteiravo toje pa
čioje valdžios įstaigoje, pitmte 
negu ryžosi viešai drėpti į akis 
lakūnui apgavystės kaltinimą?

Kodėl “Tėvynės” redaktorius 
nepasistengė pasimatyti su Dr. 
Kimball’u arba kitu kuriuo at- 
sakomingu New Yorko oro biu
ro tarnautoju ir išdėstyti jam 
tas savo abejones, apie kurias 
jisai rašo laikraštyje? Tai bu
vo taip lengva padaryti. Ta 
įstaiga randasi tame pačiame 
mieste, kaip ir “Tėvynės” re
dakcija. P-as Vitaitis butų su
gaišinęs valandą kitą ir visas 
dalykas butų jam paaiškėjęs. 
Mums rodosi, kad šitokia 
bacija” negalėjo būti per dide
lė, kada ėjo reikalas apie re
putaciją asmens, ketinančio at
likti žygį, statant į pavojų sa
vo gyvastp

Bet p. Vitaitis nematė rei
kalo gaišinti laiką kokiems ten 
tyrinėjimams. Jisai pasirinko: 
lengvesnį kelią: paskubę laik
raštyje, kad lakūnas apgaudi-’ 
nėja publiką — ir atliktas kriu-i 
kis. |

Da ir šiandie “Tėvynės” rė-j 
daktorius nesupranta, kokią 
moralę skriaudą jisai padarė 
Feliksui Vaitkui, tkiįp jį. -ata^ 
kuodamas laikraštyje, — taip, 
pait, kaip jisai nesupranta, .jo*; 
gei rimtos organizacijos laik
raštyje buvo ne vieta kartoti 
gatvinius pasityčiojimus iš to! 
sumanymo, kurį rėmė plačioji 
visuomenė ir kūfį buvo o^cia-
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liai užgyręs pats Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje.

Savo didvyrišku skridimu 
per Atlantiką v Vaitkus jrocIA 
kad jisai yra visai nė toksj! 
kokiu jį stengusi nupiešti “Tė
vynes” redaktorius savo skai
tytojams. Bet ar ne gėda da
bar Susivienijimui, kad jo o!fi- 
cialis organas drėbė gniūžtė 
purvo j veidą jaunam didvy
riui kaip tik tame momente, 
kada jam teko daryti sprendi*, 
mą, liečiantį jo gyvastį? z

kaištą “Nau j ienoms”. Tačiau,] 
užuot atitaisęs tą savo negra
žų išsišokimą prieš “Naujienas”,] 
p. Vitaitis da ir dabar bando 
dumti akis skaitytojams, išpeš- 
damas dalį sakinio iš “Naujiė-j 
nų” straipsnio, paimdamas/; ke- į 
lis žodžius iš “Keleivio” ir juos] radto reportihg sėrviče, if not 

šūfficiently indicated by Vį- 
sual evidence. He had ex- 
čeeded his calculated fuel 
consumption, probably in 
manuevėrs in search of safe 
flying levelš in the clouds 
over thė Atlantic. In any: 
event, the 170 gallobs of fuel 
remaJning in his tanks were 
insuffičient for thė 1,400- 
mile flight from Ireland ‘to 
Kaunas. Moreovet, we think 
it a rare inštance of good 
judgement for him to have 
landed while his airplane and. 
eąuipment Svėrė airworthy 

po prieš lakūną Vaitkų, ir i and his own facultiės, štili 
klaidina skaitytojus paprastų under sūflficieht control to 
faktų klausime, tai kas gi pri- bring the ship down safely.: 
seina apie jį pasakyti? Ar ji- Į Fcw can realize the phy* 
sai yra kompetentiškas savo j sical and emotional ordeal 
pareigas eiti? ] experiencedin atrans-oceanic

Į Crossing, particularly in a 
’ ' . ”! “blind” solo flight in whichi

ftjr n* Mfll a ■ the pilot as fully ępnciousKą Oro Biuras Mano Apie
* trivial over land, lead to

Vnitl/ano ^l/rirlimu ceruin /isaster over the\ VdlIKilUo dKlilllmd' w J* vvHd LJL vv4 vvti vile* L Hilo v/VyM.*“

prešent menace is ineffective 
in undermining their emb-: 
tional stability. i

We do not encourąge theše 
hazardous flights, although 
we recognize them as essen-. 
tial pioneėring ėfforts inthe: 
seleetion of routes, the build* 
ing bf eraft, and the dėvelop- 
ment of strategy before ai 
routine air Service can be 
openėd bėtween this čountry: 
and Europe, and we hbpe that 
ybū jbin us in the satisfasetion 
that We fėel in Liet. Wait- 
kūs* sUCcessful ocean-cross- 
ing-the only one made during 
1935.

“KOMPKTENTIŠKUMO” 
KLAUSIMAS

“Tėvynės” redaktorius 
si taip pat nesuprantąs, 
Grigaitis nepatenkintas

sako- 
kodėl

- tuo,
kad SLA. organo ėditoriale bu
vo prikišta “Naujienoms”, kad 
jos “siūlo” komunistams koali
ciją SLA. reikaluose. Bet argi 
“Naujienos” tokią koaliciją ka
da nors siūlė? Niekuomet.

Taigi, paprastai kalbant, rei
kia pasakyti, kad p. Vitaitis 
pamelavo, darydamas tą prie-

Laiškas ALTASS Valdybai nuo New Yor- 
ko Meteorologo, Dr. James H. Kimball

United States Department of 
Agriculture Weather Bureau

New York, N. Y.
Dear Mr. Vaivada:

Referring to your letter 
of Sept. i21st, relative to 
our opinion of the ciręum- 
stances preceding and at- 
tending the trans-atlantic 
flight of Lieut. Felix Vait
kus. •

Sinc$ t$e Application for 
ourt čodperiron^mlnid-suih/;our: čod. 
mer by Lieut. Waitkus, we 
have made a painstaking 
day-to-day study of Atlantic 
weather in search of a pros
pect that gavę promise of 
a Crossing to Kraunas.

The experience of past 
flights haš estąblished cėr- 
tain reąuirements to a suc- 
cessful Crossing, i.e., a fol
io wing wind over at least 
three-ąuarters of. the dis- 
tance with the complete ab- 
sence of general storms — 
suitable COnditions at the 
place of depatture, such as‘ 
a dry rUnway, elear Vision 
and the absence of cross 
winds which tend to swerve 
the plane to the relatively 
rough bordering portion of; 
the f ield. Catastrophies, 
some of them fatal,, have 
resulted from disregard of 
this lašt reąuirement. , <

Landing conditions at the1 
if; not entirelydestination 

suitable, mušt be such that 
a pilot and his airplane both,: 
coming through a severe or< 
deal may have a reasonable 
prospect of a safe landing. 
Another hazatd, of primaty 
importance būt usually un- 
avoidable on the Great 
Circle, whieh lies far north 
of the trans-atlantic ship-! 
ping lane, is a widely-ex- 
tended clpud blanket, too 
low to makę flying below 
it advisable^ and so deep 
that it cannot bę penetrat- 
ed withoūt passing through 
a level of freęzing tempera-1 
ture. In many flights this 
situation has been encount- 
ered near the 10,000 foot 
level. There, ice forms ąuick- 
ly and a erash is'inevitablė 
if the 'accumulation is not 
deteeted before it becomes, 
too thiek to be removed by’ 
a controlled descent to icė- 
melting temperąturęs. Us* 
ually, thė Avittd asšistaticė is

decision to land in Ireland 
for the following reasons -*-« 
khown stotminėss ahead 
an afea of low barome'tėt was 
centerėd ovėr Ėftglknd atthe 
time, whlch friust have bėen 
known to him through his

. .. ... , . -■ Z □
savotiškai “interpretuodamas”. ] šūfficiently indicated by Vi-

Dalykas čia eina api,e faktą, 
o ne apie p. Vitaičio spėlioji-1 
mus. Tokio fakto, kad “Nau
jienos” kada nors “siūlė” ko
munistams ar kam nors kitam 
koaliciją SLA. reikaluose/ ne-i 
buvo. Mes todėl esame priversti I 
konstatuoti, kad p. Vitaitis ar
ba nemoka skaityti tą, kas ra
šoma laikraštyje, arba kad ji
sai nesupranta ką pats rašo.

Jeigu redaktorius panaudojai 
organizacijos laikraštį tokioms 
atakoms, kokių “Tėvynėje” til-

* Iir

direetly proportional to the 
ice hazatd,

Theše reąuirements have 
not been indicated with suf-1 
ficient certainty to meet our 
wishes and we have bėen 
unwillihg to sanetion the . 
take-off. On Severai occa-J 
sions LieUt. Waitkus, in hiši 
anxiety to start was dis- 
suaded jlfefter last-mfrrute I
preparafiohs were completedj 

iakė-off.
’dgemeht ■ through/

for the

out has been reached after 
full consideration of the ex- 
cellence i of the airplane, it s 
intrumentation and the pi-J 
lot. In thesė matters we re-1 
lied on /the previously se- 
eured apptoval of the De
partment1, of Coihmercė’ ex- 
perts whb satisfied thėm- 
selves aftėr careful examin- 
ation of the airplane and 
the pilot, that the project 
had a reasonable prospect of 
ąuccejss. ► 1

The bccasion choSen by 
Lieut AVa^iiš did not ful- 
fili all ofį||Įię above require-| 
•ments, iii^lBiat much eloudi-j 
ness and Įi&in were fcnovm to 

y Cbver the , Atlantic at that 
time, būt’ these, he chose to 
disregard since there Were nO 
storms, tipe 'vvinds were most i 
ly xwešterly, the prospect of 
a landfall in Ireland 
was prdmising and the 
wind and visibility at F-loydl 
Bennett Field were ideal. He 
reached his conclusion after 
counterbalancing the ocean 
cloud hazard against his re-- 
serve fuel supply /and his 
own capabilities, always with 
the mental reservation, of all 
experienced pilotą that 
“somėhow” he would be ablel 
to work through to his gOal.

Thė/ results, in large mea-į 
sure, confirm' his j udgemetit, ] 
since neither before nor since 
has therė been so good an 
opportunįty as the one he] 

x chose.
.In the opinion of fliėrs 

who saw the take-off, it was] 
a masterly performance. The] 
airplane left the runway iasf 
smoothly and as easily as 
would one with half the load. 
The flight mušt have been 
navigatėd with preeision, eisęj 
the Irish coast would not 
pave been reached in the 
lapse time—23 hours and 15 
minutes—-3,000 miles.

We approvfe Liet. Waitkus’| 

r yours,
H. KIMBALL
‘ MeteOrolOgist.;

This report and the events 
teadin^g to this flight were fully 
observed and approvėd by the 
Oficial i n Charge of the New 
York • Station of the U. S.

Weather Bureau.
James H. Scarr, 

Meteorologist, in charge.
žemiau seka laiško vertimas:

Altass Valdybos Sekretoriui. 
Gerbiamas Tamsta :

Tamstos laišką iš rugsėjo 
21 d., kuriuo klausiate mu
sų nuomonės apie Įeit. Fe
likso Vaitkaus transatlanti
nio skridimo sąlygas pir
miau ir išskridimo metu, ką 
tik gavome.

Nuo vidurvasario, kada 
Įeit. Vaitkus kreipėsi į mus 
prašydamas kooperavimo. 
mes su atsidėjimu diena iš‘ 
dienos 'studijavome Atlanto 
orą, ieškodami perspektyvos, 
kuri butų palanki skridimui 
j. Kauną.

Buvusiųjų Skridimų paty
rimas yra įsteigęs tam tik
rus oro reikalavimus sėk
mingam perskridimui, atseit}; 
palankų vėją bent trims ket
virtadaliams kelionės bei vi
siško nebuvimo bendrų au
drų; tinkamų sąlygų pasikė
limo vietoj., kaip tai: sauso 
ladko, aiškiaus matomumo 
ir nebuvimo kryžminių vė-' 
jų, kurie turi palinkimą nu
blokšti lėktuvą į palyginti 
šaipią lauko dalį. Del to rei
kalavimo nepaisymo yra įvy
kę katastrofų, tūlos kurių 
buvo fatališkos.

Nutūpimo sąlygos kelionę 
atlikus, jei ir nevisai palan
kios, privalo būti tokios, kad 
išvargęs ir nukamuotas la
kūnas su aptrankytu -lėktų* 
W turėtų įmanomos progos 
saugiai nusileisti. Kitas dk 

odelis pavojus, kurie papras
tai yra neišvengiamas Did-

i

žiajame Rate, esančiame to
li į šiaurę nuo transatlanti
nio laivų plaukiojimo kelio, 
yra plačiai nušidriekęs de- 
bėšų klodas. Klodas nusilei
džia per daug žemai, kad 
skridimas Žemiau jo butų 
patartinas., O norint iškilti 
aukščiau jo, tėnka susidur
ti su žema temperatūra.. 
Daugelyje skridimų su to
kia padėtimi teko susidurti 
maždaug 10,000 pėdų aukš
čiau juros lygio. Ten ledas 
formuojasi greit ir avarija 
yra neišvengiama, jeigu le
do atsiradimas nėra paste
bimas pirm negu jo sluok
snis pasidaro per daug sto
ras, kad jis butų galima pa
šalinti kontroliuojamu nusi
leidimu ligi ledo tirpimo 
temperatūros. Paprastai vė
jo pagelba yra tiesiogiai 
proporcionališka ledo pavo
jui.

Kadangi tie reikalavimai 
skridimo sąlygų atžvilgiu 
per visą laiką nebuvo pa
tenkinti, tai mes ir nenorė
jome sankcionuoti skridimo. 
Keliais atvejais Įeit. Vait
kus buvo užsidegęs skristi 
ir pilniausiai tam žygiui pa
siruošęs, bet mes nuo to jį 
sulaikėme..

Visada mes savo nuo
sprendį išnešdavome po pil
no apsvarstymo to fakto, 
kad lėktuvas ir jo instru
mentai yra kuo puikiausi, o 
lakūnas tinkamas, šiuo at
sitikimu mes rėmėmės jau 
pirmiau gautu užgyrimu iš 
Prekybos Departamento eks
pertų, kurie rūpestingai iš- 
egzaminavę ^lėktuvą ir lakū
ną įsitikino, jog skridimo 
projektas turi visai gerų 
šansų pasisekti.

Laikas, kurį .pasirinko 
Įeit. Vaitkus skridimui, ne
visai patenkino aukščiau iš
vardytus reikalavimus. O tai 
todėl, kad, mtisų žiniomis, 
kaip tik tūo laiku Atlante 
siautė miglos ir lietus. Bet 
į tai jis nutarė nekreipti dė
mesio. Juoba, kad nebuvo 
audrų, vėjai vyriausia putė 
iš vakarų, perspektyva pa
matyti Airijos žemę buvo 
nebloga, o vėjas ir regėji
mo plotmė Floyd Bennett 
aviacijos lauke buvo ideališ
ki. Tik tinkamai apsvarstęs 
savo pajėgumą ir gazolino 
išteklių nugalėti debesuotu
mo pavojų, jis ryžosi žy
giui. Tuo pačiu laiku jis vi
suomet turėjo visų patyru
sių lakūnų pasitikėjimą, kad 
“kaip nors” jis pajėgs savo 
tikslą pasiekti.

Rezultatai, žymiame laip
snyje, patvirtino jo nuo
sprendį, nes nei pirm to, nei 
po to nepasitaikė tokios ge
ros progos, kokią jis pasi
rinko.

Lakūnai, kurie matė star
tą, yra tos nuomonės, kad 
jis buvo atliktas meisteriš- 
kai. Iš aviacijos lauko lėk
tuvas pasikėlė tiek sklarfB- 
žiai ir lengvai, tarsi jis bu
tų turėjęs tik pusę krovi- 

’ nio. Skridimas, matyti, bu
vo naviguojamas su didžiau
sia precizija (tikslumu), nes 
kitaip per tokį trumpą lai
ką (23 valandas jr 15 minu-, 
čių) nebūtų buvęs pasiek
tas Airijos krantas bei nu
skrista 3,000 mylių.

Mes užginame Įeit. Vait
kaus nutarimą nusileisti Ai
rijoje dėl šių priežasčių: au-; 
dringaš oras priešakyj (tuo 
laiku centras žemo barome
tro slėgimo buvo susikon
centravęs Anglijoje), apie: 
kurį jis turėjo progos pa
tirti iš radio stoties prane
šimų, jeigu jau pats nebuvo 
jo pastebėjęs. Jis suvartojo 
daugiau gazolino, negu bu
vo apskaičiavęs, veikiausia 
dėl to, kad turėjo maniev- 
ruoti ir ieškoti saugaus ly
gio skridimui debesyse vir
šum Atlanto. Kaip ten ne
būtų, o su 170 galionų ga
zolino, kuris pasiliko lėktu

Šeštadienis, spalių 1Ž, 193B 
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vo tankuose, jis nebūtų ga
lėjęs padaryti 1,400 mylių 
ir iš Airijos nuskristi į Kau
ną. Daugiau to: mes mano
me, jog jis pasielgė tikrai 
išmintingai, nutardamas nu
sileisti tokiu laiku, kada jo 
lėktuvas ir instrumentai dar 
buvo tinkami, o jis pats ga
lėjo dar save pakankamai 
kontroliuoti, kad saugiai nu
sileistų žemėn.

Retas kuris supranta tą 
fizišką ir emocinį įtempimą 
Ir išgyvenimą, kurį tenka 
patirti skrendant per van
denyną. O ypač “aklame” 
solo skridime, kada lakūnas 
kuo geriausiai supranta tą 
aiškų faktą, jog bile viena 
iš daugelio priežasčių, tūlos 
kurių skrendant viršuj saus- 
žemio yra visai menkos, ne
išvengiamai veda prie žuvi
mo, kai skrendama viršum 
vandenyno. Maža tėra žmo
nių, kurių nuolatinis pavo
jus neveiktų ir netrukdytų 
jų emocinės pusiausvyros.

Mes nedrąsiname tų pa
vojingų skridimų, nors ir 
suprantame, kad jie yra bu
tini pionieriškoms pastan
goms pasirinkti kelius, pa
gerinti lėktuvus ir išvysty
ti tinkamą strategiją pirm 
negu bus įsteigtas nuolati
nis susisiekimas oru tarp 
šios šalies ir Europos. Ir 
mes tikimės, kad Tamstos 
kartu su mumis jaučiate di
delį pasitenkinimą dėliai 
Įeit. Vaitkaus sėkmingo per- 
skridimo per vandenyną, vie
nintelio šiais 1985 m. per- 
skridimo.

Su pagarba,
James H. Kimball, 

Meteorologas.
šis raportas ir įvykiai, ku

rie privedė prie skridimo, bu
vo pilnai U. S. Oro Biuro New 
Yorko Stoties Veikiančio Vir
šininko patikrinti ir užgirti.

James H. Scarr,
Veikiantis Meteorologas.

IŠ LIETUVOS
Biržai

šiemet grudai gražiai byra

Jau beveik visi ūkininkai yra 
suvežę rugius ir kviečius, kar
tu ir žirnius, o kai kurie net 
<r visą vasarojų jau sugabeno 
į klojimus. Dabar jau praside
da javų kūlimas.

Kadangi daugelis ūkininkų 
šiuo laiku sėja tik gerą, eilinę 
sėklą, tai grudai gražiai byra. 
Pav., kviečiai ir rugiai nešė 
12—15 grūdą, o avižes — apie 
18 grūdą. jgį

Biržų žemės ūkio draugijoje 
jau vėl prasideda intensyvus 
javų supirkinėjimo darbas. Ku- 
liant javus mašinos grudus ne
visai švariai atskiria. Biržų že
mės ūkio draugija, norėdama 
supirkti tik švarius grudus, 
leidžia, pardavėjams bemoka
mai naudotis grudų valomomis 
mašinomis. Pernai metaip valy
tojai turėdavo mokėti po kele
tą centų už cetnerio grudų iš
valymą.

Nors kainos už javus nėra 
aukštos, bet ūkininkai džiau
giasi turėdami ką parduoti.
žymiai apnaikintas brakonie

rių 'skaičius

1934 metų rudenį buvo pri
visę labai daug brakonierių, 
kurie ištisomis dienomis slan
kiodavo po laukus ar miškus, 
tykodami nujauti kokį kiškį, 
o neretai ir stirną.

Pradėjus girininkams ir žval
gams, o taip pat ir policijai 
brakonierius smarkiai gaudyti, 
jų skaičius žymiai sumažėjo, 
o pastaruoju laiku ir visai bi
jo viešai pasirodyti. 1935 m. 
pirmaisiais mėnesiais buyo su
laikyta ir nubausta keliolika 
brakonierių. Kartu atimti ir 
šautuvai. .
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ANDRIUS NORBUtAS 
Akordionistas
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INŽ. K. AUGUST 
Naujienų” antrasis redakto 

rtius, kalbėtojas
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KAIMIEČIŲ KVARTETAS
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2345 SOUTH KEDZIE AVENUE



tai tas, kad jis pats
Virtuvės Pečiai

Virtuvės Šildytojai

ASSOCIATION of CHICACO

PEČIAI!PEČIAI!

$709,077.00Totai Liabilities

Officers and Directors

Chicago, III

DABAR LAIKAS 
APSIRŪPINTI!

Tik įsivaizduokite, 
kaip Kazimieras Kli- 
mas susisarmatijo!

rime pirmiausiai pasakyti kaip 
jis pasibaigė. Buvo taip. Ado-

Sekmadienį iškilmin
gai atidarys Kedzie 
avenue prailginimą

Ir bandyk išaiškinti skeptiškai 
policijai, kaip viskas įvyko!

Humboldt Parko Kliubas
Northwest Side Moterų Kliu

Keturios Dideles Krau 
tuves Chicagoje

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co

Kazimieras Klimas, 27 metų 
2956 South Throop Street, per
gyveno baisią sarmatą. Ir blo
giausiai 
nežino kaip jis atsirado tokiose 
aplinkybėse, kurios privertė jį 
raudonuoti ir uždare jį už gro
tų policijos nuovadoje.

Kad dalykas butų aiškus, tu-

FINANCIAL STATEMENT 
as of October 10—1935

Valdybos prieša- 
p. Antanaš Kar- 

prezidentas, kuris su

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

CTlTCAGO, ILL.
Monroe 6600.

$615,746.89 
100.00 

8,100.00 
6,011.88 
6,723.38 
9,154.57 
2,532.00 

58,370.34 
2,337.94

$14,380.09 
129,482.98 
115,500.00 

277.97
273,000.00

72.38
5,451.71

355.02' 
41,308.45 

1,713.22 
1,950.00 

86,175.00
205.75

14.965.81
9,993.87 

14,244.75

Parką 
pirmiau bai

VADOVAUS ALTASS STALUI mo kostiume, be siūlelio ant 
NAUJIENŲ BANKIETE

Parlor 
SETAI 
$39.00

Office hours: 9 A. M. to 5 P.
Tuesdays and Sat

Ar tiktai tos North- 
sidės moterys vyrus 

nepralenkia?

Gatve pratiesta per Marąuetče
Piarką iki 71-mos

First Mortgage Loans .................
Share Loans ................. ...................
Stock: Federal Home . Loan .Bank 
First Mortgage in litigation ..... .
Real Estate owned ......................
Real Estate sold under contract 
Furniture and fixtures .................
Cash ...................... ............. .............
Current operating ėxpense .........

M. p: JOVARAVSKAS ir
2310 WEST ROOSEVELT ROAD

Phone SEEIey 8760

mano, kad
nepaprastai

Tnstaliment thrift shares ................ .............................
Optional savings shares ............ .......... ........ ..... ........ .
Full paid income shares ................... ....... ...................
Pledged shares—share loans ..........  .......
Full paid—income shares—United States Treąsury 
Bonus for installment thrift shares ........ ....... ..
Undivided profits ..............................    ■...
RESERVES:

For federal insurance ..................................... ........
For contingencies ...................... .......
For uncollected interest ........................................
For unpaid salaries .........    .....

Advances from Federal Home Loan Bank ...............
Accounts payable ................ ...... ................ ..................
Due Borrowers ............................................ ....................
Deferred income ...................................................
Current income—August, September, October .....

Kirps ir kaspiną
Visa apielinke pasipuoš vė

liavomis, plakatais, fliptais

JUSTIN MACKIEWICH—President
MICHAEL JA SNAUSKAS—-First Vfce-President
ADAM BARTUS—Second Vicė-President
S. A. SZYMKEWICZ—Treasurer
HELEN KUCHINSKAS—Sėcretary
LEON GINIOTIS—Director
ZENON POCIUS—Director
DEONTZ ,TANKEWTCZ—Director
BRUNO SHUKIS—Director

Išdirbėjai ir distributo- 
riai pataisymui dalių, 
kurioj’ tinka? visiems 
Pečiams ir Boileriams.

STANDARD * 
FEDERAL SAVINGS and LOAN

Kad atitiktų kievienam 
reikalui#

“Naujienų” bankiete bus ir 
nariai ALTASS valdybos. Tai 
žmonės, kurie vadovavo orga
nizacijai ir sunkiai dirbo, kad 
Įeit. Vaitkaus skridimą pada
ryti galimu, 
kyje stovėjo 
tanas 
kitais nariais sėdęs prie vieno 
'Stalo bankiete, ir tam stalui 
vadovaus. Jis atsilankys su sa
vo dukrele, Rūta Kartanas.

. LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akiniu Dirbtuve. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Laike ceremonijų bus duoda
mos dovanos. Apie 12-tą dieną 
šiandien virš Marųuette Parko 
skraidys lėktuvai, kurie mėtys 
bilietus. Suradę tuos bilietus 
turės juos priduoti rinkėjams 
estradoj, sekmadienį, ir, jeigu 
bus laimingi, gaus dovanas pi
nigais. Bilietus bus galima gau
ti h* pas biznierius.

Prie 67-tos ir Kedzie bus pa 
statyta 
svečiai 
kampo 
piautas 
oficialiai atidarąs naują gatvės

ŠlifULOtlJ. akiniy ^pardavimas

2324 So. Leavitt Street 
Canal 1678-9

estrada, kur žymus 
drož kalbas. Prie to 
ceremoningai bus per- 
ir tradicinis kaspinas,

savo griešno kūno, Klimas at
sirado lovoje su jaunute mer
gaite, Paitricia Flynn, 6908 S. Į 
Wentworth avė. Mergytė labai 
nusigando susilaukusi taip ne
tikėto svečio, ir, kaip papras
tai merginos daro, ėmė šaukti 
ne savo balšu. Į

O kadangi merginos šauks
mas yra labai efektyviškas po
licijos prisišaukimo būdas, tai 
ji netrukus pasirodė scenoje* ir 
užklupo nabagą Klimą, kad jis 
pašiaiškintų kaip jis atsidūrė 
tokioje keistoje situacijoje.

Pasakyti ką nors smarsiai 
policijai Klimas negalėjo, bet 
iš įvairių šaltinių surankiojusi 
informacijas, ji patyrė, kad 
musų draugas gurkšnojo stip
rius skystimus vienoje alinėje, 
Southsidėje. Gėrė jis vienos 
nepažįstamos porelės kompani-

P. Grigaitis,
“Naujienų” Redaktorius ir 

Amerikos Lietuvių Transatlan
tinio Skridimo Sąjungos (Al- 
tass) valdybos pirmininkas, 
kuris dalyvaus “Naujienų” 
Bankiete, ryt vakare. Jis kalbės 
i susirinkusius svečius.

Prasta ji regėjimą, I
silpnas ir kreivas akis galima L- ~

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

JŪSŲ BRANGENYBĖS BUS SAUGESNES 
SAUGIAME DEPOSIT BAKSE

Smalsios akys lengvai gali atidengti tą vietą jūsų namuo
se, kur jus paslėpę laikote sayo brangenybes. Bus daug 
išmintingiau ir saugiau jeigu jus padėsite juos į Saugų 
Deposit Baksą musų Moderniškuose Saugiuose nuo ug
nies Voltuose.
Kai prie progos užeisite į musų Banką pareikalaukit, kad 
jums parodytų Drovers Voltus.

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savings Bank 

47th Street and Ashland Avenue
CHICAGO

Kviečiame visus tautiečius, drau 
JOS ALINĖS ATIDARYMĄ, nes kaipo senas 
vėl sugrąžau. 7 .
kuri linksmins visus.

GERKITE IR JUS! JIS YRA TIKRAI GERAS ALUS!

MIKE DZIMIDAS JUMS VISADA 
BISMARCK ALŲ PRISTATYS

Pašaukite jį Telefonu:
Lafayette 0401

4138 ARCHER AVĖ.

MARQUETTE PARK. — 
Marųuette Parko biznieriai, pi
liečių organizacijos ir dūdų or
kestrai sekmadienį iškilmingai 
atidarys Kedzie avenue gatvės 
prailginimą. Gatvė buvo pra
tiesta per Marąuette 
nuo 67-tos (kur 
gėsi) iki 71-mos.

Vietos piliečiai 
pratiesimas bus 
naudingas ir svarbus visai apie- 
linkei, ypatingai biznio atžvil
giu. Todėl, jie ir surengs ry
toj po pietų iškilmes, kurios 
bus kaip triukšmingos, taip ir

joje. Jie matyt “užfundijo 
jam vieną gėrimą, nuo 
Klimui tol nėtitsimerkė akys ir 
nesugrįžo sąmonė, kol policija 
jį neištemps iš mažosios mer
ginos lovos.

Tony The Cleaner & Furrier
Seniausias ir geriausias drabužių valytojas Brighton 

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

SIUVĖJAS TONYS LUKOŠIUS 
2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

ATIDARYMAS J. G. TAVERN
ĮVYKSTA

Spalio 12 ir 13 dd., 1935 m.
ir pažįstamus i musų NAU- 

_________„______ Bridgeporto biznierius 
Bus skanus užkandžiai veltui, grajis gera muzika,

KVIEČIA SAVININKAI

John ir Dela Grybas
3318 So. Halsted St.

PATOGIAUSIA VIETA BRIDGEPORTE 
Orchestra—šokiai—ir Programas Veltui. Penktadieniais kepta Žuvis 
dykai—šeštadieniais Chop Suey. Pusė keptos vištos bile dieną tiktai 
už 35 centus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai. Mandagus patar
navimu... Vienintelė tokia lietuviška ištaiga. Chicagoje.

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
JULIUS JANELIUNAS

3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

kurio Kas dar neturi tikietų 
j j Naujienų Bankietų, 
Į galės nusipirkti Šoko! 

svetainėj, rytoj.

In Wednesday’s LYS Courier 
the address of the Masąiiėrade ’ iškilmingos 
Party L iyas wrong. It shOUld 
have .been 6319 So. Ashland 
Avė. Thė South Town Hali. 
The date, Nov. 2nd.

GESINIAI PEČIAI, nauji vėliau- KA ir
sios išdirbystės ..............   £■ VBwUaukš

PEČIAI KŪRENAMI anglimis M Q TFE ir 
arba malkomis........................... I ■ Vaukš.

NORTH SIDE. — čionais ki
tąsyk buvo gana skaitlinga ir 
veikli lietuvių kolonija, bet per 
paskutinius keletą metų gy
ventojai labai išsiskirstė ir 
lietuviškas veikimas pasidarė 
daug sunkesnis.

Bet visgi dar gana gerai lai
kosi Humboldt Parko Politiš
kas Kliubas, į kurį yra susi
spietusi beveik visa northsai- 
dės progresyviškoji dalis lietu
vių. Taipgi gražiai gyvuoja 
Northwest Side Moterų Kliu
bas, kuris atsižymi • savo origi
nališkais parengimais.

Daug kam pasidarbuoja
Nuo parengimų atliekamu 

pelnu organizacija paremia vi
suomeniškus sumanymus ir pri
sideda savo darbu, šis moterų 
kliubas yra pasidarbavęs gana 
daug antram transatlantiniam 
skridimui, prisidėdamas su ga
na stambiomis aukomis ir pa
rama Northsaidės ALTASS 
skyriui. Kliubas yra aukavęs 
ir Dariaus-Girėno paminklo 
statymo fondan.

Dabar, prasidėjus rudeniniam 
sezonui, moterys vėl sumanė 
surengti pasilinksminimo vaka
rėlį, kuris įvyks spalių 19 d., 
Grigaičio svetainėj, 3800 Armi- 
tage avė., ir tikisi, kad North- 
saidės lietuviai jas parems 
skaitlingu atsilankymu.

Moterų Draugas.

IR AUKŠTYN
Parlor setus mes dirbame nuosavoj 
dirbtuvėj, kas leidžia mums kiekvie- 

ną setą garantuoti.
_______ ____ ■ ■■ . ■ r. -* 4N* •

“ROOSEVELT FURNITURE CO. YRA JU8U BALDĘ PIRKIMO VIETA”

ROOSEVELT FURNITURE 00., INC.
J. P. BERTULIS, Savininkai.

ALIEJINIAI ŠILDYTUVAI, paskutinis $OQ EA 
žodis kambarių šildyihe......................... VV«vU

LINOLEUMAI: 9x12 pėdų dydžio
Kvadratinis yardas $0-25

MM}1

ĮĮĮpgi
MIS
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CHL LIET. D-JA REIŠKIA NEPASITENKINI
MU PASAUULIO LIETUVIU KONGRESU

Išklausius delegatės J. Augustienės raportą, 
priėmė rezoliuciją, kurioje kongreso tvarką 
vadina nedemokratišką ir smerkia dabartinį 

Sąjungos steigimo planą kaipo nepraktišką • *•
Reikalauja delegatams pilnos 

diskusijų laisvės

Chieagos Lietuvių Draugija, 
susirinkime, kuris įvyko perei
tą sekmadienį Masonic Temple 
svetainėj, priėmė rezoliuciją, pa
reikšdama nepasitenkinimą Pa
saulio Lietuvių Kongresu, įvy
kusiu Kaune, rugpiučio mėn.

Susirinkimas priėmė rezoliu
ciją išklausęs raportą, kurį iš
davė p, Julija Augustienė, Drau
gijos delegatė Kongrese.

Kalbėdama apie Kongresą, p. 
Augustienė tarp kito ko pareiš
kė, kad daugiausiai laiko buvo 
pašvęsta visokių paskaitų klau
simui ir pramogoms, o visas 
svarbusis darbas buvo sugrus
tas į paskutines dienas. Iš kitų 
šalių suvažiavę delegatai visai 
neturėjo progos išreikšti savo 
nuomones.

—Del Lietuvių Pasaulio Są

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

ANCHOR INN
3503 So. Halsted St.

Progress Krautuvėje
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS 
ŠILDOMU IR VIRTUVIŲ PEČIU

VISŲ GERŲJŲ ISDIRBYSCIŲ

Naujos mados šildomi 
pečiai nuo 

’17.95
Alyva kūrenami šildomi 

pečiai nuo 

34.59
Lietos Geležies Kitchen 

Heaters po 

•10.95 
Lengvais išmokėjimais. Didelė nuolaida už 

vartotus pečius ar rakandus mainant 
. nt naujų.

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

Tel. VICTORY 4226
CHICAGO/ILL. .

Pąsiklausykite musų radįo programo rytoj 11-tą vai. 
prieš piet iš stoties W. G. Ę. S.

jungos, ji pareiškė, kad visa 
jo kontrolę savo rankose turės 
Kaunas, o, jeigu ir sekamas kon^ 
gresas bus vedamas tokia pat 
tvarka, kaip pirmasis, tai jis 
bus bevertis.

Draugijos Rezoliucija
Susirinkimas priėmė sekamo 

turinio rezoliuciją:
“Chieagos Lietuvių Draugija, 

išklausius raportą savo delega
tės, Julijos Augustienės, apie 
Pasaulio Lietuvių Kongresą, ku
ris įvyko Kaune, rugp. mėne
sį, pripažysta, kad tas kongre
sas buvo vedamas nedemokra
tiškai, nes delegatams nebuvo 
leidžiama diskusuoti referatais, 
kurie buvo tenai skaityti.

“Toliaus, Chieagos Lietuvių 
Draugija pripažįsta, kad stei
gimas Pasaulio Lietuvių Sąjun
gos tokiais pagrindais, kaip nu
tarta (ir vėl nedavus delega-

Vėliausio padarymo vir
tuvių gesiniai pečiai po

29.50
Gaujos mados Bungalow 
kombinacijos pečiai nuo

•48.00
Gražiausio padarymo 

kombinacijos pečiai nuo

*69.75 

tams klausimą išdiskusuoti) 
Kauno Kongrese, yra neprak
tiškas, nes pagal Kongreso ve
dėjų sumanymą,Hto j e Sąjungoje 
visą kontrolę paims į savo ran
kas Kaunas, o užsienio lietuviai 
joje faktinai neturės jokio bal
so.

“Pagalios, Chieagos Lietuvių 
Draugija pareiškia, kad jeigu 
bus šaukiamas kitas pasaulio 
lietuvių kongresas, tai iš anks
to turi būt užtikrinta išeivi
jos delegatams pilna diskusijų 
laisvė, o jeigu Lietuvoje tokios 
laisvės garantuoti negalima, tai 
kad jisai susirinktų tokioje ša
lyje, kur nėra suvaržytos pi
liečių teisės”.

Tekstas šios rezoliucijos buvo 
pasiųstas Draugijai Užsienio 
Lietuviams Remti (DULR).

Apiplėšė lietuvio ga
zolino stotį; atėmė 

20 dolerių
BRIGHTON PARK. — Vėlai 

ketvirtadienio naktį du plėši
kai sustojo prie Al’s Service 
Station, 4722 South Western 
avė., ir atėmė $20 nuo savinin
ko Antano Alešausko, 7120 S» 
Hpckvvell Street.

Pavogė keturias ra 
somas mašinėles 

iš mokyklos
Lindblom mokykloje tarp 

mokinių slankioja detektyvai 
ir ieško didelių nusidėjėlių^ 
Ar nusikaltusius atrado, dar 
nežinia, bet keturios rašomo
sios mašinėlės kaip dingo iš 
mokyklos, taip dingo. Sįpėja, 
kad kas nors iš mokinių su jo-, 
mis išdūmė. *

r

Peoples Rakandų 
Krautuvės mini 19- 
kos metų sukaktuves

. i'ĮĮ "M u* U

Surengi didėlį5 baldų it ’ kitų' 
naminių reikmenų išpardavimą

šiomis dienomis, Peoples 
Furniture Kompanija mini 19- 
tas metines sukaktuves nuę 
šios korporacijos įsikūrimo ir 
sėkmingo tarnavimo visuomet 
nei pirkimo reikaluose. Sukak
tuvių proga, kas metais Peoples 
Krautuvės paskelbia didį išpar
davimą visokių reikmenų na? 
mam labai sumažintomis kai
nomis.

Pasišnekėjus su krautuvių 
vedėjais teko girdėti jų išsireiš
kimus* kad ypatingai šioms su
kaktuvėms Peoples Krautuvės 
yra labai prisirengusios pateikti 
nepaprastas prekių vartybes, 
kuriomis, žinoma, pasinaudos 
pirkėjai. Aišku yra, kad ši 
lietuvių korporacija pergyve
nus tiek daug metų, gerų ir 
blogų, parodo, kad jos pasto
vus vedėjai turi daug paty
rimo prekybos vedime ir pilnai 
patenkinti perkančia visuomene; 
Linkėtina Peoples Krautuvėm^ 
gerų pasekmių, o visuomenei 
patartina, panaudoti šią progą 
nusipirkti visokių reikmenų nu
mažintomis kainomis.—(Sp.)

Adamson Adomaitis iš 
Cleveland. 0. svečiuose 

pas pp. Polakus

Sako, Olga PoIaJkiutė netrukus 
pataps pĮ-ia JAdamsonienė

MARQUETTE.—Gražiai nu
augęs, mandagaus budo jauni
kaitis, p. F. Adamson (Adomai
tis) iš Cleveland, O., atvyko 
pamatyti Chieagos miestą ir 
kartu pasisvečiuoti pas pp. Po
lakus, Marąuette Parke, kurių 
jaunutė dukrelė, p-le Olga, yra 
užkariavusi jauno svečio širdį. 
Teko nugirsti,’ kad jie jau yra 
susižiedavę ir apie ateinantį 
pavasarį mano apsivesti.

Ateinantį pirmadienį p-nia 
Pollock kartų ir p-Iė Olga iš
lydės savo svečią įki pąt ęie- 
veląndo ir tokįu bucįu ątsimo-

NAUJIENOS; CMcago; IM.
...................... .. w ■■■■ i i, ' ............ i ■

Iš Kauno —- “Naujie 
nu” Bankietan

Julia Augustienė,
kuri nesenai grįžusi iš Lietu
vos, dalyvaus, “Naujienų” Ban- 
kiete ir papasakos ką matė ir 
girdėjo senajam;, krašte. Ji at
stovavo Chicągos Lietuvių D-ją 
Pasaulio Kongrese.
'H111"11...... - - ...................................................... •• •-.........- r - t"

kės vizitą. Pp. Pollockai yra pla
čiai žinomi veikėjai SLA. 260 
kuopoj VBA«

■ -Ll.

DU JUOZAI YRA SAVININ
KAI ANCHOR INN.

Jos.
y, .■ pŲy-

BRIDG^tpmV Pp 
Materna ir Jos. Kostejn yra 
savininkais lietuviams žinomos 
užeigos, “Anchor? Inn”, 3503 
S. Halsted St; \ JĮię -yrą labai 
mandagaus budo žmones ir la
bai palankus lietuviams. T-ė- 
mykite jų skalbimą Naujieno
je ketvirtadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais. —VBA.„

■ f
Gražus nedėldionio

■ “■ "*"*''*

»■; .1 .• ■;?'. ?:' i
Rytoj, nedęldienį, litą va

landą? prieš piM ^yyks ręgulia- 
ris sękftiadįehfą radio progra- 
mas, leidžiamas pastangomis 
Progresą Furniture Company 
Krautuvės, 3224 So. Halsted St. 
L šie programai susideda iš 
rinktinų lietuvių dainų, gražios4 
muzikos ir įdomių kalbų. Ryt 
programe dainuos keletas žy
mių dainininkų, akordiną gros 
žymus akordino mokytojas, 
Antanas Labanauskas. Jis duo
da akordino pamokas dykai vi
siems, kūrei perka akoridnasiš 
Progresą Krautuvės. Prie to 
kalbės advokatas k. Gugis, bus 

; svarbių pranešimų ir kitų įvai- 
renybių. Todėl, patartina ne
pamiršti šio programo pasiklau
syti.—Rep. R.

O* J? M >5

Budriko programas

Sekmadienį nuo 1:30 iki 2 
po pietų

Nepamirškite, ryt dieną pa
siklausytipuikaus radio pro- 
i gramo su gražiomis dainomis .ir 
muzika, nuo 1:30 iki 2 vai. po 
pietų iš stoties WAAF, 920 kik, 
kurį duoda Jos. F. Budriko ra
dio ir rakandų krautuvė adresu 
3417 S. Halsted St.

Apart šių programų Budrikas 
duoda dar kitus radio progra
mas ketvergo vakarais iš sto
ties WHFC, nuo 8 iki 8:45 v., 
o nuo spalių 19 dienos vėl pra
dės duoti puikius programus iš 
didžiulės * WCFL radio stoties 
kožną subatą1 nuo 9:30 vaka
ro.—žinias.
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Chieagos Draugiją, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
Hlllllll lf ■■■■■ --w» ■

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
ST£ RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2589 West 
43rd St., Chicago, III.; Pirm, pa
gelto. C. Chaplinskas, 8627 South 
Halsted Si., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 8218 So. Lime 
St., Chicago, III.; Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago, 
III.; Koht. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avo., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkiene, 8W 
So. Morgan St., Chicago, III.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago, IĮL; Durų mar
šalka S. Žukauskas. 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.;-z Ligonių apek. 
K. Keturakienš. 525 E. Oakwood 
Blvd.: Kasierlus J. Yuškienas, 2547 
\V. 45th St., Chicago, III.; Sudžia 
F. Aušra, 8439 So. Artesian Avė.. 
Chicago, III.; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas, 8314 So. Morgan Street, 
Chicšgo, III.; Korespondentas S. 
Wernis, 6804 So. Perry Avenue. 
Chicago. III. \

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠĖLTOS 
KLIUBO valdyba dėl 1985 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marąuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut rašt 8842 S. Union Ave.t 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St.. J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka, 
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmą penktadieny, Chieagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8183 S. Halsted 
St, 7:80 vai. vakare.

GARFIELD PARK LIETUVIU VY
RŲ ir MOTERŲ PAšELPINIO 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Geo. Medalinskas. pirm., 283 So. 
Central Avė.; J.' Garadauskas, 
pim. pag., 8812 W. Monroe St; 
M. Medalinskas, nut rašt., 233 
So. Central Avė.; Chas. Katala. 
fin. rašt, 4676 W. End Avė.; M- 
Kaziunas, ižd., 8508 GundersinAve., 
Bęrwyn, IU.; V. Manikas, D. Bra- 
žas ir M. Davidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A.. Davidonis, daktaras 
kvotėjas.

j. Susirinkimai atsibuna kožną ant
rą nedėldienj — Lavvler Hali, 8929 
W. Madison St, 1 vai. no pietų.

LIETUVIŲ' KEISTUČIO PAŠELPOS 
Kliubo yaldyba 1935 metų: F. Ja- 
kavičia pirm., 2638 W. 40 St.; W. 
Buishąs pirm, pagelb., 6818 So. 
Ashland Avė.; S. Narkis nut. rašt.

j 4353 S. Talman Avė.; W. Sharka 
fin. rašt, 4635 S. Washtenaw Avė.;
H. Chapųtė kont .rašt., 4403 S. 
Albany Avė.; B. Rudgalviutė, 
5332 S. Long Avę., kasos globėja;

1 . R. Warnis kasierius, 8838 Soi. 
Kedpie Avė.; J. Žuvis teisių pata
rėjas, 4624 S. Francisco Ave.i

! Dr. T., Dundulis gydytojas, 4157
fy.--------—----t---------—y-r

MARIJONA PAULAUSKIENĖ 
po tėvais Plopliute

Kuri mirė pirmą diena spa
lio ir palaidota tapo spalio 5 

Ydierią, o dabar ilsis Tautiškose 
kapinėse, aąižinai nutilus ir ne
galėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutini pa- 
tarnavima ir palydėjo ją i ta 
neišvengiama amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams; dėkavoja- 
me‘ graboriams Lachawiez ir 
Sunai kurie savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo ją i amžinasti, o 
mums palengvino perkesti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkavoja- 
me gėlių aukautojams ir grab- 
nešiams ir pagalios dėkavojame 
visiems dayyavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų 

, mylįma moteris ir motute sa
kome: ilsėkis šaltoj žemėje.

vai.
Vyras ir Sūnūs.

TADEUŠAS KASROGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 10 dieną, 2 valandą ryto 
•1935 m-, sulaukęs pusės am

žiaus, gimęs Telšių apskr., 
Luokės parapijos.

Amerikoj išgyveno 25 metus, 
kaliko dideliame nuliudime 

pussesere Elzbieta Varkalienę 
ir jos dukteris, Stela O’Brįen, 
Lilijąn Maloney ir Frances 
Petertyel ir giminės, t

Kūnas pašarvotas randasi 
925 W. Garfield Blv. Telęfonas 
Wentworth 8315.

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
spalio 14 diena, 8 vai. ryto 
iš namu i šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė* 
tąs i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Tadeušo Kasrogio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. r

f-.: t .

Nuliūdę liekame.
pusseserė ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo- 

, nas Yards 1741.

Archer Avė.; J. Bendokaitis ko
respondentas. 8116 S. Halsted St. 
Kliubp susirinkimai atsibuna kož

ną mėnesi z kas pirmą sekmadieni. 
12 vai. d. Juškos svetainėj, 2417 W. 
43 St., nariais priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 45 metų amžiaus, 
dėl įsirašymo galima kreiptis pas fi
nansų rašt. Walter Sharka, 4635 S. 
Wašhtenaw Avė., Shicago. III.

PERDAUG SVERTI PAVOJINGA JŪSŲ 
SVEIKATAI 

Numąžinklt svorį "augiai su 
mhtabolin

Dykai medikais egzaminacija ir patarimas. 
Keturių savaičių gydymas kainuoja tik 
$5.00. Telefonuokit, rafiykit arba atslšaukit.
Metabolin Laboratories, 
601 NORTH STATE STREET, Chicago, IU. 

Phone Delaware 0557

BERGHOFF ALUS 
BRIDGEPORTE 

VIENINTELE VIETA PAS t 
JOS. RŪTA 

3267 So. Halsted St.

PRINCESS TEATRE
So. Clark prie Jackson 
Antra savaitė rodoma 

SOVIETU RUSIJOS FILMĄ 
“KAIMIEČIAI” 

2rtc iki 2 vai. kasdien

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

Nuo 9 iš ryto iki 8 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vai. vakarei

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St„ Chicago, IU.

ir

APŠILDYTI
KAMBARIAI

(LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS) 
šiltas vanduo visada —. maudy

klė ir lašu pirtis dykai.
Valgis prie vietos kasdieną: 

Kainos: nuo $1.50 iki $4.00 
i savaite.

South Central Hotel
(JULIUS BASKIS, Sav.)

1245 S. Michigan Avė.
Victory 4686.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

FURNACE
TAISYMAS

BOILERIŲ
DALYS

DEGINIMUI PUODAI, kitur 
svarui 18c j musų 1 
}ca|na _______________
GROTELIAI, idtur svarnltgA 
20c; musų kaina -----
VANDENIUI VIEDRIUKĄI. 
kitur svarui 22c; 1
musų kaina ------------- 1
PELENAMS KRATYTOJAI, 
kitur svarui 22o| 
musų kaina ...........

40%
PIGIAU

Mes turime pasirin
kimui pilną stąką 

WHOr.ESAI.E IB 
RETAIL

ACME FURNACE REPAIR 123 £ 
PARTS CO; 12' krautuvės}:

THE DAILY
BUSINESS DI

KASDIENINIS
AUTABBTO TVARKOJB

Sis skyrius yra vedamus Ūksiu pagelbsti musf skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairui paprasti ir nopapraiti 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Čia susirasit ko tik 
jums reikia

ANGLYS 
COAL'? ■

W. J. Freckelton
CoalCo.

Anthracite COAL Bituminous 
Pochantas ir kitų rušiu> 
Railway Yard and Office 

Forty-Sevejith and Loomis Streets
' Phone: Yards 0042-0043 

įsteigta 1880
Musų reputacija yra išdirbta per 
ilgus metus pardavinėjime aukštos 
rūšies anglis — ir geru patarna
vimu. 

.« ■
' ..... 11 ' . 1   11      11 ■"*

* PIONEER
Pocohontas Mine Run, tonus 

$7.40, perkant 5 tonų lodą
SHULMISTRAS BROS. 

31405 W. 42M St.
Phone Lafayette 6300

Kas dar neturi tikietų 
į ; Naujienų Bankietų, 
galės nusipirkti Sokol 

svetainėj, rytoj.

Kalendoriai 
1936 m.

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

trane Coal Co.

P. CONRADI 
STUDIO 

420>We63rdSt 
’HiEnilewood 5883-5840 
Dar gražiau, modemiš- 

kiau įrengta.

DUMIN88 PAIPOS 
coliu įlenkimas arba 
i»a OV?

7 colių įlenkimas arba 
paipa ™—------------

- 8 colių įlenkimas arba 350
. . . _ . o coliu įlenkimas arba160 FurnaCe lr B01' PalP« ______ '________~ Įeitų dalys apkalimo- io colių įlenkimas ARąt

4* i toa propordonallai arba paipa --------------  ■■
_ pigiai. Oaugo GalvanlsnotL

BOILERIAI 
-i BOILERS 

i .................. i m     i...............................

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM 

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE 
3240 South Archer Avenue,

2 blokai i vakarus nuo Ashland Avė. 
Tei. Virginia 1930.

STOGŲ DENGIMAS 
ROOFING

THE BRIDGEPOET ROOFING CO.
Ar justi stogas reikalauja patai

symo? Palaukite mus ir mes pas** 
kyšime Įdek kaltuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorystSs 
darbe.

PAŠAUK MUS DEL DYKAI 
APSKAITLIAVĮMU

Tel Boulevard 0250.



MOTERIŠKE f 
namu, geistina pas lietuviu šeimy 
ną. Telefonuokit Yards. 1790.

For Rent

*r

ieško darbo prie

EXTRA BARGENAS

duos

Furnished Rooms

1; ' ? $8
$18

Pigi renda. 
Tel. South

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

PASIRENDUOJA 6 kambariu fla- 
tas, arti gatvekarių linijos, moder- 
niškaš, nebrangiai.

4359 So. Maplewood Avė.

RENDON kambarys apšildomas — 
Vyrui ar merginai — Be valgio — 
Arti gatvekarių •*— Bungalow.

7042 S. Campbell Avė.

KAMBARYS šviesus, karštu van
deniu šildomas, visi patogumai, pa
vieniui ar vedusiai porai. Gali val
gi gamintis.

7115 So. Honore St.

RENDON 2 dideli Storai — vie
nas kampinis su kambariais. Gera 
vieta dėl Taverno arba grosernės. 
Pigi renda. 622 ir 624 W. 37 St. Te- 
lefonuokite Prospect 1297.

švari moteris ieško darbo prie na
mu ar taverri. Rašykite Box 336. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

RENDON gera duonkepykla — se
niai apgyventa vieta. 
8651 Baltimore Avė. 
Chicago 0425.

RENDON 6 kambariu flatas, mo
derniškas. Nebrangiai.

4157 So. Artesian Avė.

gera barnė, vištininkas 
vieta susidėjimui 

ir stainė. Gyvuliai pirmos 
pamate džiaugsitės. 8 kar- 
telyčios, 1 bulius, 2 arkliai.

RENDON kambarys — apšildo
mas arti Chicago ir Crawford gat- 
vekariu linijų. Be . skirtumo, senas 
ar jaunas — $3.00. Van Burren 
5689.

RENDON 6 Šviesus kambariai su 
vana, 2 aukštas, $16.00, 

1534 So. Central Pk. Avė.

IŠSIRENDUOJA šviesus kamba
rys su visais patogumais, su ar be 
valgio. Tel. Republic 6251, 6815
S. Maplęwood Avė. ,

RENDON 2 flatai. 4 ir 5 kam
barius. Naujai dekoruoti, pečium 
šildomi, labai pigiai. Savininkas 
1-mos lubos iš fronto.

3213 S. Lituanica Avė.

DAUGIAU!
PROGA DABAR. PIRKIT SĄU

REO — 1933 DėLuxe sedari, 
kaip naujas, $295

OLDSMOBILE — Naujausias 1934 
DeLuxe sedan. Negalima at
skirti nuo naujo. Taipgi 
1932 sadan kaip $1QČ 
naujas .........  ■

PONTIAC—1935, 4 durų DeLuxe 
sedan, kaip naujas. Taipgi 

tT2..8.^..... . $275

NASH—Vėliausis 1934 DeLuxe 6 
sedan. Gražiausis mažas karas 
Chicagoj. Taipgt 1933 ir 
1932 sedanai *275

PACKARD—1931 DeLuxė sedan, 
puikus karas, nevar- CO A C 
totas ,tik ..........

H.Progresyvės Visuomenės Pergalės, 
Džiaugsmo Bankietas

NEDELIOJ, PAŽANGIEJI, PROGRESYVIAI 
LIETUVIAI SUSIRINKS PASIDŽIAUGTI

* ' ■ ■

Jie susirinks išreikšti savo didžiausi pasiten- 
k’nimjį didvyriu Feliksu Vaitkum, kuri jie išly
dėjo i kelionę per vandenyną, kad jis Lietuvai 
atneštų garbę, o amerikiečiams suteiktų pasidi
džiavimą, kad jie savo gimtojo krašto labui nu
veikė didelį darbą.

Sunkiai dirbo susipratusi, pažangioji visuo
menė. Daug kas i ją purvus drabstė, daug kas 
i ją spiaudė. Takas i tikslą nebuvo rožėmis klo- 
tas. Vienok toji visuomenė per savo parinktąjį 
didvyrį, Vaitkų, laimėjo. '

Tad šiandien, tie, kurie lakūną rėmė, tegali 
vien džiaugtis ir didžiuotis skaitydami žinias, 
kaip iškilmingai Lietuva priėmė Feliksą, kaip 
neapsakomas entuziazmas ir ūpo pakilimas ap
ėmė Lietuvos gyventojus, kai jie išgirdo, kad 
“Lituanica II” nugalėjo Atlanto vandenyną. Lai
mė, ūpo pakilimas, kuri jautė Lietuvos kaimie
tis ir miestelėnas, turėtų būti, ir yra, geriausias 
atlyginimas, kokio amerikiečiai galėjome tikėtis.

Tad tie žmones, kurie turėjo prieš daug ką 
atsilaikyti, kad sulauktų pergalės, ir susirinks 
savo džiaugsmą išreikšti. Susirinks jie ne kur 
kitur kaip tik NAUJIENŲ BANKIETE, kuris 
įvyksta erdvioje Sokolų svetainėje šį sekmadienį.

Kiekvienas, kuriam Vaitkus ir jį rėmusios 
visuomenės pergalė yra brangi, turėtų ten būti 
— ir bus.

Bilietus “Naujienų” Bankietui galima pirkti 
ant vietos, salėje.

Roselandiečiai orga 
nizuoja stalą

Roselandiečiai veikėjai iš
platinę pusėtinai bilietų “Nau
jienų” Bankie.tui, organizuoja 
kelis didelius stalus. Tarp tų, 
kurie organizuaja, yrą J. 
Pučkorius ir A. Narbutas. Ki
tas Roselande, S. Dombro, iš
pardavė savo kolonijoje 12-ką

dininke ir Anna Venckunas— 
maršalka.

Valdybos prisaikinimo iš
kilmėse dalyvaus Mrs. Huege- 
let ir Mrs. Lucille Spencer, Le
giono centro valdybos narės.

Iškilmėms pasibaigus įvyks 
koncertas, kurį palydės šokiai. 
Nuo svečių įžanga nebus ima
ma. . K /

NAUJIENOS, Chicago, III
.Į.-ty,.- ... ---- - ......i..,. ------- ---- -

'r ‘u, (

šeštadienis, spalių 12, 1935

BUICK—Vėliausis 1988 sedan, ne
galima atskirti nuo naujo. 
Taipgi 2 1932 ir 2 
1931 sedanai po ........ '

FORD—Vėliausis 1934 sedan. Nau
jas . Taipgi 1938 U 1982 se
danai ir Coupe, >

G. M. Discount Corporation
Jr VĖL SIŪLO DIDŽIAUSIUS BARGENUS NAUJĄ! ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE. .
Musų automobilių kainos dar niekuomet, nebuvo taip žemos, kaip dabar. 
Mes garantuojame, kad tokių žemų kainų niekur kitur nerasite.
Kiekvienas karas yra peržiūrėtas musų ekspertų inžinierių ir suteiks 
jums daug metų užganėdinimą ir patefrnavimą. , :
Mes priimsime jūsų seną karą į mainus, o kitus lengvais iŠmdkėjimais.
DODGE—Vėliausis 1935 DeLuxe 

sedap. Ne daugiau 30 dienų 
senumo, 90 . dienų garantiją 
išdirbėjų ir musų. Taipgi 
1'934, lu33 ir 19d2 \ $9QČ 
DeLuxe sedan . .....

NAMU , SAVININKU ATYDAi 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendaumnkais. Maža narinė mukęs* 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai? vak. Šventadieniais nuo 
UI ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU ''F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 W.est Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virė 

60, tnet.

b urniture & Fixtures
Rakaftdai-ltąisai

Situation Wanted
Darbo Ieško

CHEVROLET — Naujausias 1933 
DąLuxe sedan. Nevartotas 
Tūli trunk, knee action, air 

. ratus. Taipgi 1933 Jj^PC 
sedan, .....

............ .........  ■ ■ ■ |I>.*.||'.'.II||I..I.I»X.

PLYMOUTH 1934 ’ sedan.
daug metų .užganėdinimo. Mo
toras ir tajerai kaip nauji. 
Taipgi 1931 sedan JOpC 
tik ......

GRAHAM 1934 sedan, taip kaip 
iŠ dirbtuvėmis 1932 $04 £ 

sedan, tik .   VCHRYSLER—Vėliausis 1933 De-
Luxe sadpn, beveik nevartotas.
Pamatykit, kad įvertinus. Taip
gi 2 1932 J*
sedanai ..................... I Ow

HUPMOBiLE—DeLtfxė 1932 sedan
perfect, neatskirsit
nuo naujo ........ k... tvv

MES TURIME 1928, 1^29 ir 1930 FORD, CHEVROLET, BUICK, NASH, 
STUDEBAKER, MARMON, OLDSMOBILE, REOį AUBURN, kurie 
buvo įmainyti į musų naujai įgytus automobilius. Visi yra geri. Jų 
kainos yra $10.00 iki $65.00 NE 
PASINAUDOKIT ŠIA PUIKIA 
KARĄ DABAR!
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedėliomis ikf ' 9 vai. vakare.

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

ATSIMINKITE MUSŲ NUMERĮI "f

tai iššoko ant kelio, o 'sustoti 
buvę per vėlu. Paguldęs sužei
stąjį į automobilį, j j nuvežė į 
Washington ligoninę.

Policija sulaikė O’Reganą už 
neatsargų važiavimą, bet pa
leido jį kai sumokėjo $200 kau
cijos. 4 < /

D. G. Legiono Moterų 
skyrius išventins’ 

nauja valdyba
Sekmadienį rengia iškilmes 

Yuškos svetainėje; pirmi
ninkė palieka H. Žurienė.'

Įspūdingomis apeigomis, 
priesaikomis ir kalbomis Da
riaus ir Girėno Legiono Mo
terų Skyrius (Auxiliary) ry
toj vakare įšventins naują val
dybą.

Iškilmės įvyks Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd 
kur organizacija paprastai 
ko susirinkimus.

Senoji Valdyba
Pereitą grupės valdybą su

darė sekamos nares: p. J. Pa
plauskas ir p. James — vice
pirmininkės; ižd. K. Stulpinie
nė, kurios pareigas ėjo p. Piet- 
kiewicz, (nes p. Stulpinienė 
išvyko Lietuvon su velionės 
motinos, A. Degutienės, kunu; 
M. A. Chase ir p. Pietkiewicz, 
maršalka.

Legionib Vyrų skyriaus ko- 
mandantas yra p. B. R. Piet- 
kiewicz, o adv. J. T. Žuris — 
teisėjas.

Iškilmių pradžia 8 va. v.
Koresp.

Darbininkai kurie pU 
tarnaus “Naujienų” 
Bankiete spalio 13.;

st, 
lai-

Naujoji Valdyba
Nauja valdyba sudaro 

karnos moteriškes: Pirminin
kė — Helen žuris (išrinkta 
antram terminui); Helen Mic- 
keliunas — 1 vice-pirm.,; Ma
ry Anne Chase — 2 vice- 
pirm.; Stella Daciolas — sekr.; 
Helen Kareivienė — kapelio
ne; p-a Sebastian —- archi- 
vistė; Julia Paplauskas — iž-

se-

Kas dar neturi tikietų 
j Naujienų Bankietą, 
galės nusipirkti Sokol 

svetainėj, rytoj.

Automobiliu sunkiai 
sužeidė 9 metų lie

tuvį berniukų

Visos čia išvardytos ypatoą 
prašomos susirinkti į svetainę 
ne vėliau 4:30 vai; po pietų.

J. Bačiunas 
Galskis 
Martinkaitis 
Gura 
Narbutas 
G.umauskas 
Kampikas 
A. Mickevičia 
A. Ambrozevičia 
Deringis v 
Edv. šmotelis 
A. Uždravaitis 
V. Miše^a
J. Vilis 
Batfhiškis 
Joę Ascila 
Bronice Abraškaitė

susirinkimas įvyks, nedėlioj, spalių 
13 d., 1935. Lawler Hali, 3229 W 
Madison St. l‘p. m. Visi nariai bū
tinai atsilankykii. yra daug naujo 
apsvarstimui. Raštininkas.

« J. . ■

Teisybės Mylėtojų Draugystė lai-’ 
kyš mėnesini susirinkimą sekmadie
nį spalio 18 d.,J 12 vai. po pietų. 
Lietuviu Auditorijos svetainėje, 3133 
So. Halsted St. ' Gerbiąįniėji nariai 
esate kviečianti dalyvauti kupskait- 
lingiausiai, nes yra daUg dalykų ap
tarti. Nepamirškite Užvilktas duo
kles apsimokėk. ^J -Ntit. Rašt.

Draugystė Stisivienijjimas Brolių 
ir Seserų Lietusiu ^laikys susirinki
mą nedėlioj d.,, 1985 1 vai.
po pieų, karipas uS gatjv., ir Union 
Avė. Dievo Apyeizdos mokyklos sve- 
tanėje. Nariai prašomi skaitlingai 
atsilankyti ir apsimokėti duokles. 
Taipgi bus renkami darbininkai atei
nančiam baliui ir daug kitų svar
bių draugystei reikalų bus svarsto
ma. Draugystės kor.

Peter P. Lapenis.
■ |<SLA. 125-tos kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalio 13 d. 10 
vai. ryte paprastoj vietoj. Visi na
riai yra kviečiami“ dalyvauti, nes bus 
renkami darbininkai dėl baliaus. 
Taipgi turėsime daug svarbių daly
ku aptarti. 6-to Apskričio; atstovai 
išduos raportą ir kitoki reikalai.

M. S.
. ‘v*. " - t:i- A L* k ‘ • <■.
’W 1 <; , ■

Draugyste Lietuvos Vėliava Ameri
koj No. 1, laikys mėnesinį susirin-? 
kimą spalio 13, 1935, 1 vai. po piet 
Antano česnos šVetainėj, 4501 So. 
Paulina St. Draugai ir draugės 
malonėkite atsilankyti, nes yra daug 
svarbiu dalykų apsvarstyti. Nutari
mo raštininko naujas adresas yra. 
Joe. Dabulski, 2515 W. 43 St.

Šoferis suimtas, paleistas po 
$200 kaucija, spėja sužeista
sis mirs.

Devynių metų berniukas, 
Calvin Dublis, 2956 N. Oakley 
Avė., guli ligoninėje, • bet jų 
vargu apleis. Automobilio ra
tai j j taip sužalojo, kad dakta
rai nustojo vilties, jog jų ma
žasis ligonis pasveiks.

Nelaimė įvyko ant Western 
avenue tilto, virš Chicagos 
upės, netoli Belmont. Kaip ten 
buvo nežinia, bet šoferis Ste- 
phen O’Regan, 2429 Forest av., 
kurio ratai Dubliuką kliudė, 
aiškina, kad berniukas netikė-

PASKOLOS—ŪKIAI—NAMAI—KURORTAI 
MORGIČIAI IR BONAI

pinigus, perkam visokios rųšies morgičius ir bonus ir išmokamSkolina—. .— ------ v • ... .. . . ,, cash. Taipgi perkam namus, kurie yra bargenai. Turim dideli pasirinkimą 
visokių ūkių ir kurortų pardavimui ir mainymui. Ofiso valandos nuo 9:30 
A M. iki 6 P. M. Subatomis iki 2:80 P. M.

J. NAMON & CO.
6755 So. Western Avė., Chicago, JI1.

Del apžiūrėjimo ūkių—kurortų, galite kreiptis Subatomis ir Nedėliomis 
į Indiana ofisą, 50 mylių nuo Chicagos. Kurie neturite automobilio ir no
rėtumėt kartu su mumis važiuot, jums nieko nekainuos;, mes kožną penk
tadienį po piet važiuojam iš Chicagos ofiso* w ?les EaSt
Valparaiso, Ind. Highway No. , 2. Phone Valparaiso 1608 W 1. .

PRANEŠIMAI

Tautiškos Parapijos Balius 
įvyks nedėlios vakare. Pradžia 
7 vai. vak., Parapijos svetai
nėj, 3501 S. Union Avė. Kvie
čia Parapijos Komitetas.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. rogisterius 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.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimai

MAŽOS FAftMOS $195
$1 įmokėti — $1 i savaite

Prie didelio kelio, aukštesnėj vie
toj. Galima auginti vištas, daržo
ves. vaisius. Galima dirbti mieste. 
Geležinkelių 81 minutė iki vidurmies- 
čio. Nėra special assesmentu. Ma
žos taksos. Netoli mokyklų, bažny
čių ir krautuvių. Automobiliu va
žiuokit Rand Road, 5 mylios į šiaur- 
vakarus nuo Desplaines.
GOELZ’S ARLINGTON HEIGHTS 

GARDEN 
Sheldrake 8113

-. O-..-

STORAGE RAKANDU BARBENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$800 kaurai >............................ $35.00
Parlor. miegkąmbario ar val
gomojo kamb., rakandai ....... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STpRAGE 

5746 So. Ashland Avė.

—O—
PARDAVIMUI 8 šmotu dining 

ruimio setas, pigiai, iš priežasties 
mirties. 2511 W. 69 St. 1 lubos iš 
užpakalio. .

PASIRENDUOJA 5 kambariu fla* 
tas prie 1 ypatos, prie namo savi
ninko dėl mažos šeimynos, 2 floor 
kambariai. Šviesus, yra maudynė. 
Renda $10 mėnesiui. 2856 W. 39 
St. vakarais ir šventadieniais.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.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

FURKOčiAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ 

Taipgi kautai paimti į mainus, 
juodas pony kautas .

Rudas caracul ...................
Jap mink ...........................
Natūrai maskrat .............
Leopard kates .......... .........
American broadtail .... ........
Northern seal ...................
Tikra esatem mink ..........

Ir daug kitų. 
Jackettes j....;.;...*;....................
46

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

$150

kailiukų scarfs nuo .... $3 iki 
Ekonomijos . sekcijoj.
MILLER FUR CO., 

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

RENDON į kambarys dėl vaikino 
ar merginos. 3309 S. Union Avė. 
Antros lubos priešakyj.

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

RENDON šildomas kambarys vy
rui su ar be valgio, 3329 S. Litua- 
nica Avė., 2 lubos, užpakaly.

PARSIDUODA nauja bogė, tik
tai už puse kainos. Kam reikaliųgą4 
prašom atsišaukti. Store, ’

2709 W. 71 St.

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino, garu apšildomas su visais pa
togumais. 3256 S. Union Avė. 1 
lubos.

Personai
Asmeny Ieško

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PAIEšKAU apsivedimui su
augusio vaikino arba našlio; 
Esu .našlę 40 metų amžiaus. 
Nebedna.

i Rašykit Naujienų adresu 
Box 334

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

Telefonuokit Belmont

PARSIDUODA groserne ir bučer- 
ne. gera vieta, biznis išdirbtas per 
daug metu arba mainysiu ant far- 
mos. 3157 So. Emerald Avė.

IEŠKAU vyro apsivedimui nuo 45 
iki 55 metu, kad ir su vaikučiais, be 
skirtumo pažiūru. Esu . pavienė mo
teris, 43 metu, be šeimynos, rimta 
ir švari. Rašykit Box 335, 1739 S. 
Halsted St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

IEŠKAU pusininko i Caffey 
Tavern su $800.

645 N. Wabash Avė.

ir

PARSIDUODA Tavern — Gera 
vieta — Biznis labai geras — Di
delis “Construction” darbas eina ten 
pat. 
333.

Rašykite į^ Naujienas, Box

PARSIDUODA saliunas ir namas
6 kambarių.- Biznis išdirbtas per
10 metu. Parduosim labai pigiai.

1 2501 West 39 St.
Apie 3009 lietuvių 
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ar Tamsti esi nariu? 

Jeigu nesi, tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 

Konkursas baigsis spalio 31d. 
Metas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ofisas atidaras 

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

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

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

Svarbus susirinkimas su prakalbo
mis dėl labo Lietuviu Tautiškds Pa
rapijos ivyks Sandaros Svetainėj. 
814 W. 33rd St, Sekmadieny Spalio 
13 d., 1935, 2:00 vai. po piet. Bus 
geru kalbėtoju, ju tarpe, P-nas I. 
Chap. kuris kalbės apie pirmu mort- 
gičiu reikalą. Katrie nori kad 
Lietuviu Tautiška Parapija Chica- 
goj nenunyktų, tai yra kviečiami 
atsilankyti ant susirinkimo. Kvie
čia visus senus parapijonus, kurie 
buvo prie vyskupo Mickevičiaus ir 
Kun. Tautos. Komitetas.

“Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinio Kliubo mėnesinis

-

■w pTMH,

CLASSIFIEDADS
Autoipobiles

SPECIALIS BARGENAS
NASH — 1931, 4 durų sedan $225 
SHEVROLET — 1930, 4 dubi

sedan ............. ;.........    $165
FORD — 1930, 4 durų sedan .... $175 
PAIGE — 1928, 4 durų sadan.... $45

Visi karai išrodo kaip nauji.
$10 įmokėti, kitą dalį pinigų išmo

kėjimais arba mainysiu į kitą karą,
P. WALTERĄITIS

4614 S, Western Avė.
Tel. Lafayette 1329

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA patyrusiu alaus pardavi
nėtoju. Gera proga uždirbti pinigų 
Komisas ir alga. American Bre« 
wery Product Co. 3917 S. Lowe Avė

PARSIDUODA Tavern pigiai. 
Už teisingą pasiulijimą parduosiu 
greitu laiku, ba einu j savo namą.

2540 W. 45th PI.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

NIEKO NEJMOKET ■— 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Jst. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, ihale- 
vojimas, .apdengimas, tajerai,’ bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apškaitliavimas, towing dy
kai; ' ‘

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Business Service
Biznio Patamąyimąa_____

UNIVERSAL STORAGE
‘ ‘ • ■ ■*'’,k vp y

Local and. Long Distauce • 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street

j | ( v. BAGDONAS^ Sav.

Phon«Yardš84O8

4 1

LIETUVYS pardavėjas reikalin
gas senai jsteigtoj sviesto ir kiau
šinių firmoj, pardavinėti retail S. 
W. sidėj. Gera proga teisingam 
ir darbščiam jaunam vyrui. Pra- 
neškit amžių, patyrimą ir paliu
dijimus i

Naujienas 
Box 338

REIKALINGAS patyręs bučerio 
helperis, dirbti bučernėje ir groser- 
nėje. Darbas ant visados. Gera mo
kestis. Rašykite Naujienos, Box 337.

.. I .......... ...............i II. lt !■ ................ 11.11 ' ' INI f ....

Help-yVanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina prie na
mų darbo ir. pridaboti vaiką — Val
gis ir guolis ant vietos. Atsišau
kite nuo 2 iki 5, 1110 S. Fransisco 
Avė., užpakalyj,

■ Ii     I. ■ ■■ ■ ■—iMWIIIIf IIW

REIKALINGA____  ___ mergina 25—80 
prie abelno namų darbo. Gera vi
rėja. Gyvent vietoj. Su liudiji
mais. Taipgi slaugė arba auklė apie 
25j prižiūrėti 3 kūdikius. Gyvent 
vištoj. Su liudijimais, $5.

South Shore 0266

Gyvent vietoj. Su liudiji-

,įW

PAGELBĖK SURASTI
SAU DARBĄ

Farma parsiduoda arba išsimaino 
ant namo arba morgičių — Lietu
viai kurie norite užtikrinti sau gy
venimą ir nesirūpinti apie darbą; 
kas jo neturi arba galite prarasti. 
Čia jums pasitaiko geriausia proga 
įsigyti puikią ūke už mažą kainą.

80 akru juodžemio, apie 65 akrai 
dirbamos žemės ir apie 15 akrų gra
žaus miško, IVj mylios nuo miesto, 
prie didelio kelio. Upelis bėga ne
toli stubos; puikus namas, dar apy- 
naujis, 2 aukštu. 7 kambariu, vidui 
vanduo, 
svirnas, pieninė, 
mašinų 
rūšies;
vės. 2 _ . ... „
(dabar perkant kainuotu apie $500). 
8 kiaulės, apie 100 vištų, pašaro yra 
užtektinai visai žiemai, yra rugiu 
kornų ir avižų, yra mašinerija rei
kalingiausi apdirbimui žemės. Viskas 
parsiduoda tik už $5800. Vien bu- 
dinkai ir gyvuliai yra vertės daug 
daugiau. Pamate patys suprasite, 
kad čia yra tikras bargenas. — Nė
ra morgičių. — Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

Farma turi būt parduota arba iš
mainyta i viena savaite laiko.

Savininkas ūkės išvažiuoja iš Chi
cagos sekmadieni spalio 19 dieną. 
Kurie žingeidaujat, galėsite kartu 
važiuoti ir pamatyti. Kreipkitės 
asmeniškai arba rašykite.

J. NAMON & CO.
6755 So. Western Avė. 

Chicago, III.

MAŽĄ FARMA, 4 akeriai žemės 
Arlington Heights, 25 mylios nuo 
Chicagos, 5 kambariu bungalow, fur- 
nace šiluma, 2 karų garadžius, ren- 
don arba mainysiu į nuosavybe Chi- 
cagoje. Delaware 9296.

8001, EMERALt) AVĖ. — 2 augš- 
Čių mūrinis, krautuvė Ir kambariai 
ant' pirmo augšto — 7 kambariai 
viršui. 2 katu garadžius. Tiktai 
mažas imokėjimas. Mr. Nutt, Tel. 
Randolph 1675;

—o—

6 FLATAI po 4 kamb,, stipras 
muro namas, garažas, beismontas, 
viškos ir tt. Randasi geroj vietoj 
Bridgeporte. Namas buvo vertas 
$15,000, dabar parduosime tik už 
$4800, jmokėt $1,500 arba daugiaus.

6 kamb., medinis bungalow ant 
muro pamato. Randasi Brighton 
Parke. Parduosime tik už $2900.

Biznio muro namas. Storas ir 3 
flatai. Randasi ant biznio gatvės 
Bridgeporte, gera vieta saliunui ii 
kitam bizniui. Parduosime tik ui 
$4500 arba priimsime i mainus lotą, 
bizni, mortgičiusi bonsus, automo
bili ir tt.

Mes turime pasirinkimui 350 
įvairaus didžio namų įvairiuose mie
sto dalyse kurie buvo priimti už 
mortgičius, ir parsiduoda už trečda
li kainos.

Kreipkitks pas įgaliotini.
K. J. MACKE-MAČIUKAS 

2346 W. 69th St.. 
Tel. Prospect 8140

5421 W. 64 St. moderniškas 2 
flatų mūrinis namas, garu šildomas, 
6 metu senumo, 2-5 kamb. flatai, lo
tas 30x125, tik $6250. Sheldrake • 
0899. o

PARSIDUODA FOREKLOZERIS 
— mūrinio namo numažintas morgi
čius su įkurtu Tavern bizniu, gra
žiausiai prirengta vieta,, dideli biz- 
nį daro. l 
Tavernkeeperis 
Gražiausiai 
parsiduoda 
čio kainą, 
vietą

gi 5

Per “clause” dabartinis 
subrėkino leasą. 

įkurtas biznis ir namas 
už mažiau negu morge- 

Auksinė maina kas Šią

akrus 
I. C. 
norite 
saka-

kambariu medinis cot- 
age Marquette Parke apielinkėj. 

apšildomas, kaina tiktai $2000. — 
Kazys Umikis. Adresuokite: 

CHAS. URNICH, 
56 W. Washington St., 

Room 514, 
Chicago.—o—

Nusipirk .sau 1. 2 arba 5 
žemės Hammond, III., prie 
Lengvais išmokkjimais. O 
didelės farmos, mes turime 
mas: .

20 akrų žemės, '9 kambariu stu- 
ba, yra gasas, elektra, prie cemen
tinio kelio, $450 už akrą.

■:
80 akru žemės, 11, kambarių stu- 

ba. yra gasas. elektra.
40 akru žemės, $125 už akrą.
Visos farmos netoli I. C. trans- 

portacijos. _ ,4____
iki 800 akrų žemės, kainos nuo $50

9931 Princeton Avė., moderniškas 
5 kambariu namas, fumas šildomas, 
lotas 30x125, tik $3950. Sheldrake 
0899.

Kitos farmos nuo 80
ir aukščiau UŽ akrą.

Klauskite «
MR. TANANIVICZ

Howard W. Elmore Co
Central 3677

—o— 
PARDAVIMUI mūrinis na

mas, 4 flatai po 4 kambarius, 
2 karų medinis garažas.

Bridgeporte
Daukanto Federal

Savings and Loan 
Association

Simano

Room 628, 
29 S. La Šalie Si

,; i
A ž?

2202 W. Cermak Road




