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STRAIPSNIS I

askos buvo

Bus daugiau 60 
metų žmonių

Lavai d bijo, kad 
Mussolini įklimps

Italų kariuomene 
sustojo maršavus

Ethiopijoj, 
Imperatorius

Latvis išvarytas 
iš Ethiopijos

Latvijos pulkininkas iš 
vytas iš Ethiopijos.

Ethiopai pagausiu 
italus į siųstus

Ethiopai pasiryžę 
atimti Aduvą

Pietų fronte italai taip pat 
sustojo maršavę tolyn ir ne tik 
nebeina prie Hararo, bet sako 
jau traukiasi atgal.

Ethiopai sako, kad jie užėmę 
Odurą Italijos Somaliu žeme-

daugiau negu yra dabar ir kad 
j tą laiką 20-ties metų žmonių 
skaičius proporcionaliai suma-

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

Giedra. Mažai permainos tem
peratūroj.

Vakar 12 vai. Chicagoje tem
peratūra buvo 71°.

Saulė teka 6:06, sėda 5:07.

DJIBOUTI, Francijos Somaliu 
žemėje, spalio 15 d.—Boerų ka
ro veteranas pulkininkas Siwi- 
apk su 4,000 ethiopų įsiveržė 
Italijos Somaliu žemnė ties Dolo 
miestu ir užėmė miestą Lugh. 
Italai dešimt dienų atgal skel
bė, kad/jie paėmė miestą Do-

IEŠKO REPUBIJJKONŲ NOMINACIJOS J PREZIDENTUS

WA8HINGT0N, D. C., spalio 
15 d.—Načionalių resursų ko
mitetas prirengė raportą, ku
riame sako, kad j 25 metus 60-

Šiauriniame frote italai 
tvirtina savo linijas. 
Toliau ties Makale 
ethiopai stato dideles 
tvirtoves.

Priešaky , karaliaus pulkų eis 
40,000 Sidamo kariautojų, ku> 
rikis vadovauja Amerikos ka
rininkas Fortune Delavalle.

Ethiopų kariautojai už
puolė Italijos Soma
liu žemę ir paėmė du 
miestu.

Vokietija didina savo 
laivyną

Gilios tranšėjos kasamos ties Makale 
? italams pasitikti

Nieko nepirkt iš 
Italijos

Ethiopai. užėmė du 
italų miestu

Taigi habaša- 
reiškė maišyti 

Iš ’abeš žodžio ir

LONDONAS, spąlio 15 d.— 
Birmįnghamo Jjpąnarke buvo 
išstatytos priešdujinės mas- 
kos pardavimui 
parduodamos po $5 ir žmonės 
skubiai jas pirko.

įmo mies-
•vi. Ethio

Kompanijų pelnai ir 
į Šerai kyla _

Ethiopai įsibrovė italų kolonijon ir 
g ^paeme du miestu

PARYŽŽIUS, spalio 15 d. — 
Suvienytųjų Amerikos Valstijų 
iždo sekretorius H. Morgenthau 
turėjo pasikalbėjimą su- Fran
ci jos1 pirmuoju mųristeriu La- 
valiu. Pasikalbėjimas' tęsėsi 
45 minutes, bet Morgenthau 
sako, kad jis daug apie bizni 
nekalbėjęs.

Italų armija sustojo 
ėjusi tolyn prie Hara
ro, bet italų aeropla
nai mėtė bombas j 
Gerlogubi.

Morgenthau Pary 
žittje

KARALIUS. IŠKILMINGAI 
“IŠJOS J KARĄ”

TIRANA, Albanijoj, spalio 
16 d.—šiandien rezignavo Al
banijos kabinetas po to kaip 
Albanijos atstovas tautų są
jungoj atsisakė prisidėti prie 
Italijos boikoto.

DETROlT, Mich., spalio 15 d. 
—Automobilių pardavėjam šian
dien buvo parodytas naujas 
1936 metų V-8 Fordas. Publi
ka tą naują Fordą pamatys 
subatoj. Naujas Fordo mo
delis mažai kuo skirias nuo šių 
metų. Pagerintas valdymo me
chanizmas. pasmailinta nosis ir

KEWANEE, III., spalio 15 d. 
Čia streikuoja Boss kompani
jos darbininkai. Kada kompa
nija bandė samdyti streiklau
žius, streikininkų piketai ply- 
tomisG išdaužė fabriko langus. 
Buvo pašaukta policija, kuri 
streikininkus' numalšino bom
bomis.

Kalbama, kad Ras Kas- 
su pasiryžęs atsiimti 
Aduwą nuo italų ir tu
rėsiąs tam žygiui 
470,000 kareivių.

GENEVA, Šveicarijoj, spalio 
15 d.—Anglijos atstovas Edenas 
tautų sąjungos komisijoj griež
tai reikalavo, kad tautų sąjun
gos nariai nieko nepirktų nuo 
Italijos. Holandija, Belgija, 
Švedija, Rusija ir Turkija tam 
visiškai pritarė. Bet Rumuni
jos atstovas .»i reikalavo' kokių 
nors atlyginimo mažoms vals
tybėms už nuostolius, kurių 
joms pasidarys nutraukus pre
kybinius ryšius su Italija. Ju
goslavijos delegatas pareiškė, 
kad jo šalis turėtų didžiausių 
nuostolių.. Tas klausimas bus 
svarstomas toliaus.

Kadangi apie Ethiopiją tiek 
daug dabar tenka kalbėti, čia 
keliuose straipsniuose paduosi
me žinotinų ir žingeidžių da
lykų apie (ethiopųs ir jų kraštą.

ADIS ABABA 
spalio 16 d. — 
Ųaile Selassie rengiasi pats va
žiuoti į frontą jau už kelių die
nų. Tas reiškia, kad ethiopai 
pradės ofensivą prieš italus.

Karštas italų priešas Ras 
Kassa yra prisiekęs nenurimti, 
kol jis neatims nuo italų Adu
vos. Jis jau turi didelę armi
ją, gal 270,000 kareivių. O dar 
200,000 sako ateina jam pa- 
gelbon.

Ras Kassa yra senas karei
vis, dalyvavęs italų sumušime 
prie Aduvos 1896 metais. Jis 
sako, kad italams buvo lengva 
paimti Aduvą, bet jiems sunku 
bus ją išlaikyti.

Ne$ ‘^ot ko biržoje Šerai ■ buvo 
gana smarkiai perkami ir dau
gelis pakilo kainoje. Kaikurie 
serai pasiekė augščiausio laips
nio. Daugelis kompanijų daro 
didelį pelną. Pavyzdžiui, Lib- 
bey-Ower|-Ford-GMss kompa
nija šiais metais padarė ketu
ris syk daugiau pelno negu per
eitais metais.

ADIS ABABA, Ethiopijoj, 
spalio 16 d.—Imperatorius #Haile 
Selassie iškilmingai “išjos j ka
rą”. To reikalauja tradicija, 
kad Ikaralius vestų kariuomenę 
į karą. Karalienė važiuos su ka
ralium, kaip karaliaus Meneleko 
pati su juo važiavo 1896 mė- 
tais prie ‘Aduvos, kuomet ten 
ethiopai sumušė italus.

Karalius su karo ministeriu 
Mananu bus priešakyj 74,000 
kareivių, prirengtų Makales 
frontui* Savaitės pabaigoj ka
ralius palaimins pulkus, o po 
to, su karaliene^ su kunigais ir 
didžiūnais patrauks linkui šiau
rinio ■■ fronto, žinoma, jis ten 
ilgai nebus, bet tą senovišką ce
remoniją jis turi atlikti, kad į- 
kvėpus dvasios savo pulkams. 
Karalienė važiuos tik iki Dės- /-''Z; I* ' ’ V • * »

BERLYNAS, Vokietijoj, spa 
Įib 15 d 
kad Vokietija nuo kovo mėne
sio pasistatydino 21 naują sub- 
mariną. Submarinos yra 250 
tonų klesos. Vėliaus bus pa
statytos ir 600 tonų submari
nos.

Sulyg sutarties su Anglija 
Vokietija statys dar du 25,00'0 
tonų karišku laivu ir du 10,000 
tonų kruizerius.

ADIS' ABABA,' Ethiopijoj,1 
spalio 16 d.— Ethiopijos im
peratorius Haile Selassie šian
dien išleido pareiškimą kad 
ethiopai vien strategiškais su
metimais apleido tą teritoriją, 
kurią užėmė italai. Imperato
rius pasakė, kad ethiopai ne
stos į tikrą mūšį su italais, kol 
jie neįvylios jų į šalies gilumą. 
Kada italai • atsitolins nuo sa
vo bazų, tuomet bus laikas juos 
užpulti. Italų šiaurinė armi
ja busianti pagauta /kaip siųs
tuose.

ADIS ABABA, Ethiopijoj, 
spalio 16 d.—Del nežinomų prie
žasčių du europiečiai tapo iš
varyti iš Ethiopijos miesto Ha
raro. Vienas jų yra. anglas 
Charles Gaskell, o Jkitas latvis 
pulkininkas Zeltnis, Latvijos 
laikraščių atstovas. Jie matyt 
veikė prieš Ethiopiją. Anglas 
Gaskell sako lošdavęs tenisą 
SU Italijos konsulu Gardiani. 
Abudu negeistini svečiai šian
dien išvažiavo iš Diridavos į 
Djįbouti.
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LONDONAS, spalio 15 d. — 
Čia gautas pranešimas, kad 
ethiopų vado Ras Gugsos pa
sidavimas italams buvo" tyčia 
išanksto surengtas. Gugsa buvo] ties metų žmonių bus du syk 
taip sutaręs su Mųssoliniu ir 
savo pusės lošimą puikiai iš
pildė. Dabar laukia, kad duos 
jam ką žadėjęs už parsidavimą.

Pastatyta 21 submari 
na. Statoma 4 kariš- 

< ki laivai
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Kitas didesnis ethiopų pulkas 
eina italų kolonijon tarp Teolo 
ir We_.ShibęiĮį..u1)ių ir čia, 
j au užėmė • filtestą V Odur,kurs 
randasi apie 65 mylios nuo 
Ethiopijos sienos.

O dar didesnės ethiopų spė
kos eina pagal Wėbe Shibeili 
upę užpult italus iš kairės. Va
das Ras Dėstą čia turi 100,000 
kariuomenės.

Italų generolas Graziani iki 
šiol ėjo Anglijos Somaliu žemes 
pasieniu, tečiaus turėjo apsi
stoti. t

Ethiopai atėmė nuo italų šu
linius ties Udi, nuvarė italus ir 
atėmė nuo jų tris* tankas. ’

Italų aeroplanai šiandien vėl 
metė bombas į Gerlogubi, o 
tapigi i Giorsą ir Handamarą ir 
suardė Mudleh radio stot j. Nu
mestos Gerlogubi bombos buvę 
gazinės.

žymiausias aspirantas j prezidentus repųblikopų eilėse yra dabartinis Kansąš'valstijos guberna
torius
cago Daily News” leidėjas, Col. Frank Knox ir senatorius William E. Borah, iš ladho. Paveiks
las parodo gub. Landon ir jo šeimą.

Ethiopijos vardas
Ethiopiją yra senovinis grai

kiškas vardas. Graikiškai rašo
mas Aithiopia. Kas tą rašybą 
iškreipė į Ethiopiją, nežinia, 
bet Ethiopiją yra be abejų ne
teisinga, iškraipyta rašyba. Ką 
graikai vadindavo aithiopais, 
neaišku. Homerio raštuose ai- ' J 
thiopai buvę žmonės, kurie 
gyvenę tolimiausiuose, pasaulio 
pakraščiuose, kur saulė teka ar 
leidžiasi, žodžio aithiopas rei
kšmė irgi neaiški. Graikams 
tas žodis buk reikštų tamsia
veidį žmogų. Arabai ethiopųs- 
praminė habašatais, iš arabiš
ko žodžio habeš arba ’abeš, kurs 
reiškia maišyti 
tai arabiškai 
žmonės 
kraštas buvo pramintas Abisi
nija, bet arabai vartojo tą var
dą lyg su pašaipa. Todėl et* 
hiopams geriau patinka savo 
kraštą vadinti Ethiopiją, o nę 
Abisiniją.

Ethiopų senovę
Ethiopų tauta yra vieną iš 

seniausių pasauly. Gana ilgai 
ethiopųs ir jų kraštą valdė 
Egipto viešpačiai. Bet jąu vie-

470,000Ethiopų Eina 
Ant Aduvos

PARYŽIUS, spalio 16 d. ■— 
Italų veržimasis Ethiopijon 
šiauriniu frontu nuo Aduvos ir 
Aksūmo matomai dėl kokių nors 
priežasčių sustojo. Iš Rymo sa
koma, kad italai rengiasi prie 
ofensivo, kad paėmus Makales 
miestą, 60 mylių nuo Aduvos. 
Tą jie padarysią, kada Įtąlijos 
ambasadorius grafas Vinci-Gi- 
gliuci apleisiąs^ Ethiopiją.

Iš Adis Ababos.pranešama, 
kad ethiopai nepulsią italų, kol 
neįvyliosią jų į šalies gilumą.

Tečiaus iš itališkų šaltinių 
pranešama, kad ethiopai ren
giasi prie mūšio ant linijos 
tarp Ala j i ir Šakotos. Italų 
lakūnai matę, kad ethiopai ten 
kasa gilias ir tvirtas tranšė
jas, deda į vietas kulkosvai
džius, cementuoja preišakines 
pozicijas ir traukia kariuome-
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PARYžžIUS, spalio 15 d.— 
Vieša francuzų nuomonė įpra- 
deda būti palanki ethiopams. 
Tas apsireiškimas įvyko, kada 
Paryžiaus pasiekė gandai, kad 
Mussoliniui nekaip sekasi Et
hiopijoj, kad kareiviai prade
da neklausyti oficierių ir t.t. 
Didelį įspūdį į frąnęuzus taip
gi padarė Tekle’s Hawariateo 
pareiškimas, kad ethiopai galės 
laikytis prieš italus kad ir 12 
metų. Tekle Hawariatas buvo 
Ethiopijos atstovu tautų są
jungoj, o dabar išvažiavo Bel- 
gijon pirkti Ethiopijai ginklų.

Besikeičiant frąncuzų nuo
monei, pradeda nerimauti ir 
Francijos premieras Lavai. Jis 
bijo, kad Mussolini įklimps, 
nieko neatsiekęs Ethiopijoj, ir 
tada jam bus sunku padėti. 
Todėl Lavai norėtų, kad Mus
solini pradėtų taikytis', kol dar 
nevėlu.

Valdžios krizis Alba 
nijoj

nuoliktame šimtmety prieš 
Kristų Ethiopiją tapo nepri
klausoma. Vienu laiku ethic- 
pai net buvo užkariavę Egiptą 
ir įsteigę ten savo karalių di
nastiją. Egiptiečiai tečiau pa- 
siliuosavo nuo ethiopų prie
spaudos 660 metuose prieš 
Kristų. Napata kuomet buvo 
ethiopų ' sostinė. Senovėje et
hiopai labai daug bendro tu
rėjo su egiptiečiais. Ethiopai 
nęabejotinai buvo egiptiečių cį- 
vįlįzacijos ir religijos intako- 
je. Ethiopai rašė ieroglifais, 
kurie skyrėsi nuo egiptiečių. 
Sehovės ethiopų ieroglifai dar 
iki šiol nėra įskaitomi.

Aksumo karalystė
•

Pirmame krikščionybės am
žiuje ethiopai turėjo Aksumo 
karalystę, kurią įsteigė žydų 
karaliaus Solomono ir karalie
nes šebos sūnūs Menelekas 
(Ibn el-Hakim). Ak, 
tas ir šiandien tebes 
pų karaliai tada vadinosi kale- 
bais ethiopiškai, o el-esbahais 
arabiškai.

Po kelių šimtmečių Meneleko 
dinastiją išvijo žydė Judita. Ji 
valdė Ethiopiją kol gyva buvo. 
Paskui 1268 metais vėl buvo at- 
stei^ta Meneleko dinastija, ka
da sostą užėmė Jekuno Amlak 
šoaos karalius. Tai buvo sū
nūs karaliaus, kurį išvijo Judi
ta. Dabartinis Ethiopijos ka
ralius paeinąs tiesiogine linija 
nuo Jekuno Amlako.

. ,   1       n ■■ ■■iįii.i. n., uit ii v   ... 1

Chicago, III., Ketvirtadienis, į Spalių-October 17 d., 1935
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Italai Sustojo Žygiavę Abiejuose Frontuose Ethiopijoj

Prezidentas Pana
moje

PANAMOS ĮLANKA, spalio 
15 d.—Prezidentas Rooseveltas 
savo vakacijų kelionėje dabar 
lanko Panamos kanalą ir ap
žiūrės fortifikacijas. Liuosu 
laiku prezidentas mėgsta pra
leisti kelias valandas žvejoda
mas žuvis. Balboa mieste pre
zidentas Rooseveltas pasima
tys su Panamos . prezidentu 
Ąriasu, o paskui laivu Houston 
gryš namo.
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Per skausmus į garbę!
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sttaiDsftį iš kokio tai anglų 
dfenra&io “The Sun.” ' H to 
straipsnio aiškiai matyti, kad 
itai |iikm lifetuYio darbūs, ku
ris tik pasitarnavo hitlerinin
kams ir lenkams. Aišku, kad 
padorus žmogus tokiuos raš
tus Tašyti nedrystų, bet tik to
kią, kuris nori pažeminti lie- 
tnviUŠ svetimtaučių akyse. To- 
kiettiS žmonėms skaudu gir- 
dėti*kad IfetiiViS atsižymi. 
Vtetaj džiaugti^ kad jr ma
žiausią lietuvių pasisekimu, 
jie svaido purvais. Vitaitis, 
tarnaudamas lietuviams, netu
rėtų dėti tokitts raštus į SLA. 
organą ir nėkiršint visudhie- 
nėš. Neš žhiuiiės skaitydami 
Dori šio to išmokti, o ne vieri 
purvais maitintis. Galima ne- 
pHtaft ah.trąjam skridimui, 
rengėjams, Vaitkui, neapkęsti 
Grigaitį, bet eiti į svetimtau
čių spaudą su šiykštd-maiš ir 
kivijrčiais, kurie dedasi hiusų 

.. ,alP tarpe, tai jau nedovanotina, 
per sietą išsijojo pelus nuo Skfidliiihs įvyko. Ir ko 
grudų parodė pirštu j išga- dinlgfoU reikia? Jau pervėlu 
mas, kurie nuodija ^visiį įsei- kraustyti Vaitkaus kišėnius — 
viją. Rėkė, šmeižė, grąsirio kacįį raudasi jau kaime, 
rengėjams teismu, Litiiahičbė 
II pilotui, kada jis laukė pa-

Du mėtai ątgal Darius šu 
Girėnu pasakė: “šį skridimą 
aukaujam tau* jaunoji Lietu
va”. Tų žddžių Skatinami 
Amerikos iiėtuviai, vafltmth 
jant ALTASS valdybai, prą= 
dėjo rėrigti antrąjį skridimą 
su lakunu Feliksu Vaitkumi 
Tas didelis ir garbingas žygis 
jau yra įvykdytas su didžiau
siu hriuftiftl tavo, jduildjf 
tuva, gafBėi ir rikiidai; r

Džiaugėmės tie, kurie tą 
skridimą rėmėme, kad galėjo
me pasitarnauti savo tautai i? 
jaUrtąjam Feliksui* lWod& 
me pasauliui, jog lietuviai 
yra drąsus* dfąsidi nugali au
dras, kurios siaučia ne tik 
virš okėano, bėt ir taš, kuribš 
siaučia žemai* tarp mus pa
čių... Tik dabar lengvai atsi
kvėpėm pamatę savo pergalę, 
o su priešu — likimas mokės 
atsiteisti.

Vaitkaus skridimas

Iš PAVYDO DEL MERGINOS A.L.Davidonis, M.D. 
4910 Si Michigan Avė. 

Valandos : Kenwood 5107 
riuo 9 iki n valhndM rytd 
nuo 6 iki 8 valahdai vakare.

Apart Šventadienio ir ketvirtadieni^

mokėk Jį pagerbti. Ir neuž
miršk, kad tik maža dalelė šj 
jo skridimą ržmė.

lifetUviamis, duoda ptrogoš tar- 
pti pikfiėmš gaivillhmš ič pa- 
dedd Mikiriti sdVd įitiėčius, 
hėŠ pAdbtėŠhiės žmonės ver
žia šalihtis liėtuviiį veikimo.

; Bėt kąiį) ten ftfeblittį, Jfelik- 
so Vaitkaus žygis pasiliks į- 
ąhižihtas Liėtiivoš istorijoje. 
Visas pasaulis atiduoda jam 
pagarbą. Lietuvos tauta, be 
abejo* džiaugidsi laimėjimu 
kartu su Amerikos lietuviais* 
kad tokios mažytės tąųtos na- 
rys susilygino su didžiąją 
valstybių didVyrįaiS; pėrįšlm- 
do viehąh vaiidbnyhą tbkiii 
vėlyvu Ihiku* kada tie vfenaš 
lakui!as nebedrysdhvb skristi 
ir kada gamtą irustauja. Musų 
Feliksas nugalėjo visas audras 
—pėč skdušmus nuskrido į 
garbę ir laimingai pasiekė 
Kaimą.

Tau; jaunoji Liėluvd, auko- 
jam drąsuolį F. Vaitkų. Tik

—Onytč K

k

Tel. Office Wentworth 6330

—4 pb tfietų, 7—8 v. vak,
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Tokia rOklaina už jokius pini-

M r s. Anelia K. Jarus?
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visuomene įvertino
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KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

•»

o . Moterų ir ,vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted SL

Valandos 1- 1 __ _ 2 -
išskyrus sėredomis ir subatomis.

ir sudaryti vieną pa- 
šeimyną; Bet kur

3
i

ŠvėntadiehiaiB tik susitarus 
' Phone Boulevard 8483
.. ■ ■ • rrr, ", V" r—.•

ant Vitų5 / žinomų
l/o y’r!

-■ - 1 malevų
nialevos galionų, žinomos 

pardavinėjamos kitur visur
$1.00

Dr. J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdimi llgdš jb
Valandos 11-7-8 ip. M. 

Gyvenimu Viėfa
1638 So. 50 Aw. Phohe Ci&ro 3656 

Office 4930 W. 13 SL

Tęl. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: niib 2 iki 4, niio 7 
iki 8:30 v. Nedčl. riiįb 10 iki 12

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CriiRURdAŠ 

Ofisas ir- Rezidencija
3335 So* Halsted Sfc

CHICAGO. ILL.

• R E CO M M F N D E D
® OUICKLY FOH 40YEARS

S TIRED , A ’

KEFYESEl^Ofc
- ... ■'.-a"

CHICAGO. — Mrs. Loūisė Shaffef Bauet liudininkų kėdė
je Chicagos kriminaliame teismė, kur ji liudijo prieš Mahde-1. 
ville Zengc. Iš pavydo dėl jos, Zenge padarė lytinę operaciją 
Dr. Baueriui, nuo kurios tašis mirė. Zėnge ir Mrs.’Bauer ilgą 
laiką tani atgal buVo įsimylėję ; 1 '

Dr. Č. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9--9 .
2420 Wėst Marąiiettė Rodd 
artį Weslerri Avė. Hėmlock 7Š28

Dr. Margeris
3325 So; Halsted Sfc (

Vaitkų puolė pasitarnavo Lie
tuvos pčrėš’anis’.

A. B. Strimaitis atšventęs 60 mirkytą. Mat menininkas! Ir

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Ai Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Sėeley 733.0 
Namu telefonas Brunswick 0597 

. .................    ' .... i,,
Ofiso tel. Boulevard 5918 

Rez. TeL. Victorjr 2843 
Dr. Bertash

756 West 35th SL 
Čor. oft3“35th and Halsted SU. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal sutarti.

.. .. A; MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

Z 3. , M. •

ADVOKATAI" 
tf, G ŪGIS 

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Deėrbdtn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

. Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadiėniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. ŠERNER 

LIETUVIS , 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

ištaiso.
‘ Ofisas ir. Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nėdelioitiis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

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

J. LIULEVičiUŠ
4092 Arėhee AVėnues. p. Mažeika

Phone Yards 11Š&8319 Lituanica Avenue

. J; Ė. ftADŽltJŠ
66Ž West 18th Street Phone Canal 6174

...i r . . , x

.......... X &SKUDAS .
718 West..l8tli Street Phone Montoė 3377

I. J. ZOLP
1646 Wėėt 46th Street

r____ r w a J. TysliavĄ^gl pradėjo švai
togaus oro padaryti rėkbčdinį dytis purvais prieš Vaitkui iš
skridimą iš N e w Yorko į Kati- skFeiidant. O ps A; B. Strimhi- 
ną. Rūstusis audrų dievaitis čio mesta per “Vienybės”' skil- 
veikiausia panorėję išbandyti ds Bbihba ^riė^. patį skridimą 
lietuvių jėgas, ant kiek mes sprogo jam ąaČiam dtit galvos, 
ištvermingi, batriėtihgi, atit kiek Tautifiiiikai, šaiidarFečiai, 
stiprus protiiiiai ir ar galime klerikalai ir kiti pįydaug šly- 
dirbti bendrai bėiit tūluose at- kšči.ai puolė dntfąjį? skridimą 
vėjuose. Reikia sti apgailė- iY lakūną Vaitkų* kuHs taip 
jimu pasakyti, kad meš tų augštai iškėlė Lietuvos vardą, 
kvotimų iieišlaikėrtie.

Nėstebėtiiiū, kad matydami gus nenuperkama, ypač da- 
musų susiskaldymą it aitriūs bartiiiiu momentu, kada visas 
savitarpinius IdVifČiūs* riius, pasaulis' yta sųšidbmėjęs Lie- 
pūbla lenkai, vokiečiai it kas tuva įr Klaipe$ą< lr tie, kurie 
tik nori. Vilnių praradom, 
Klaipėda, o gal it Visa LietūVa 
pavojuje, padUhgė apsiniau
kus, — b mes Viš dar bara
mės.

F. Vaitkui perskridus van
denyną visi lietuviai ^^gdos, 
turėtų tik £ašiffžidtigV ir pasi
duot draugišką ranką; už
miršt viską ir gyventi nauju 
gyvenimu, džiaugtis nadju pa
sisekimu 
vyzdingą 
tau!

Tiesa*
tą didįjį žygį, šluostė džiaug
smo ašaras; suprato tuos, ku
rie per spaudą, ar kitais bu
dais stengėsi įkalbėti nebūtus 
dalykus, suerzirtb net geriau
sias rėmėjus, Visaip juodinda
mi Feliksą Vaitkų, kūfj Šian
die pasaulis priskaito prie 
didvyrių.

Musų Feliksas dabar jaū 
Kaune! Sveikina jį visa LiettP 
va. Vienodu džiaugsmu plakė 
visų širdys. Lietuvis atlėkė— riais* bet šimtais 
lig laimės diėVaitiš, rtešinąs čiais, tikėdamiesi Lietuvai ge- 
džiaugsnią, pasveikinimus. ro padaryti, ją iš griuvėsių at- 
Kaunas pasipuošė trispalvė- statyti. Bet skaudžiai apsivy- 
mis vėliavomis, šventė. Muši- le. Tie Viši pinigai žuVb nieko 
ka groja, sirenos katikia. Fe
liksas lydimas šešių kitų lėk
tuvų, leidžiasi tėvų žemėje, 
kurios jis dar buvo nematęs. 
Ministerių kalboš, Sveikini
mai. Taip Lietuva pasitiko 
Vaitkų.

O pas mus — renkasi nau
ja audra, daromi nauji šmei
žtų planai. Vaitkaus kišeniuš 
iškrėtė. Užliko 50 centų... 
Skandalas!

Skaudžiai ir nelauktai atsi
liepė p. S. Vitaitis, perspaus- ...... 
dindamas “Tėvynės” 40 nr. jo plyta yra prakeikta tų, ku-

metų sukaktuvės gražiai rašė 
apie meilę. Vaizdavosi spau
džius gražuolę prie Savo šal- 
M ^a’
šaulį Uzkhriavęs. Bet greitai 
savo hifeilę užmiršo ir visu į- 
tužittiu ėmė drabstyti purvais 
antrąjį skridimą, kurį taip 
augštai vertina visas pasaulis 
ir Vaitkų stato greta garsiojo 
Lindbergho...

Ne prošalį bus čid prisimin
ti netolimos praeities įvykius, 
kurie sulošė svarbų vaidmenį 
musų išeivijos gyvenime, už
dėjo savo juodą antspaudą ir 
kada prasidėjo tokių žodžių 
vartoj ifna‘$, kaip apgavikas^ 
pasinaudojo ir t. p. *

Imkime, kad įr pačią Lietu
vos Atstatymo Bendrovę; Iš 
žmonių išvyljota arti pusės 
miliono dol. “Lietuvos atsta
tymui.” Žmonės dėjo ne dole- 

ir tukstan-

gero hėatnešę. Tą gerai žino 
ir pats p; Strimaitis, nes jau 
Virš desėtką metą sėdi Liet. 
Atstatymo B-Vės bute ir imą 
gana didelę algą kaipo šekre- 
torius, nors bendrovė jau šei
niai nieko neibevdikiai Dėl 
nuobodumo jis rašinėja apie 
meilę, kartais p. Grigaitį puo
la, ar drabsto/purvais antrąjį 
skridimą. O Liet. Alst. B- 
vės namas stovi paniuręs New 
Yorko didmiesty, verkdamas, 
nes nujaučia, kad kiekviena

rie tiek daug pinigą į jį su
dėjo Ir tai dar liko prasko
lintas SLA.

Arba “didelių nuopelnų” 
užsitarnavęs provincijos var
gonininkas. Laimingai pasie
kęs Ameriką įsisteigė nev<! 
laikraštį, radio, visus, kas 
bando rimtą darbą dirbti, 
šmeižia ir dainuoja apie silkę

tai vis vardan “tautės labo”, 
“lietuvybės.”
. Pragaran nudardėjo ĄųiušU 
patriotą surinkti HzOtšino pi-’ 
nigai, kurią šimtai tūkstančių 
buvo surinkta iš geraširdžių 
žmonią ir kuriems buvo daug 
žadėta, bet nieko neduota. O 
tuo tArpu fežoršino komp. kū
rėjai gražius ruinus Palangoj 
išsitaisė, ramiai sau ilsisi ir 
gal juokiasi iš amerikiečių 
geraširdingumo. Bet visuome
ne tų “patriotų” nepamirš.

Pagalios, kur dingo ta gar
sioji miiioninė Litli. Sales 
Corp., kitaip vadinama laši
nių bendrovė? Ją kure kuni
gai ir garsiai žadėjo didelius 
nuošimčius, o Lietuvoj ją at
stovavo didelis klerikalų šu
las p. Romanas. Priėjo prie to, 
kad p. Romanas, kartą gcrdi 
nusiteikęs nušovė gal geriatisį 
Lietuvos chirurgą Dr. Brtihd- 
žą< Dėka p. Smetonos malone, 
Už pūsihečio Romanas jau bu- 
Vo laisvas ir sugryžb į Ame
riką.-Ii’ dar klerikalai drysta

MALEVOS
Likusios hdd banknotų Ir nuo

Ola 
galite 
visada 

sutaupyti 
apie

Tūkstantiai 
visoj šalyj, _ 
iki $3.00, musų 
kaina tik  ------------ ------ ;—
$2.50 vertSs maleva 
grindims _.™— 
5 galionai fekysto cemento 
stogams > 
$3.00 slidus; balta* 
md^fuei78~“ir”7e717ušiM’’’pa*irlnkimas 
malevų ir enamęl visame mieste —- 
viskas nuo 1/3 iki 1/2 pigiau. 100% 
garantuota arba grąžinami pinigai. . 
Pirkit artimiausioj krautuvėj.

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MILWAUKEE AVĖ. 
6830 S. HALSTED 8T. 

2274 ET-8TDN AVĖ. .

Dr. V« Ai Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted SL
TeL Boulevard. 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS, lU CHIRŪltbAŠ 
2201 West 22hd Strfett 
Valandos: ntib_i—8 ir. 7—?8 ,. 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ne Spėliokit
t

bet
JOHN B. BORDEN

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvvell Street 

Telefonas Republic 9600.
-------------------------------------- ;■ ;

Telephone: Boulevard 2800

JOSIM J. GRISII
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Ročkwell St. 
Tėlėphbhe: Republic 9723

re-ii .t iii ii i'.rV'irf*-- - r

išmetinėti skridimo; rengėjams 
ir prikaišioti Vaitkuj! Net ir 
parapijonys rausta iš gėdbjs už 
tokius savo vadą dat^MliUs. 
Dirbti jie nenori, bet gėrą 
darbų ardyti ir nuopelnais ga
lintis, tai jie pirmutiniai; Bet 
iš klerikalų nieko gėreshio ir 
negalima tikėtis* i^ės taip vėi- 
kė per šimthiėčiuš. Užtėiika 
tik prisiminti “šventąją” ih- 
kvižiciją. (

Bet tautiniiik^ii^ tai jau 
nedovanotina, /r^įiė jų dar
bai ‘neša didelę.' žalą visiemš

.y

Žinokit
Ar Vaistai, Kuriuos 

Vartųjat “Skausihams
Malšinti Yra

SAUGUS? '
.■l-.-l l ■■■! ‘n|

NėpiiVėskit SUvo ir Savo 
Šėiihbs Gerbūvio Nežinomiems 

Preparatams.
iyrPATA, kurios reikid klausti ar 
•A preparatai, kuriuos jus ir jūsų 
Šeima vartoja nūo gaivūs skaudėji
mo yra SAUGUS reguliariam var
tojimui, yrd jdšų Šeiihds gydytojas. 
Paklauskit jo ypatingai apie Genu
ine BAYER ASPlttlN.

Jiš^i jūtns pasakys; jog prieš tai 
kai puvo išrastas Bayer Aspirin, 
didelė didžiuma “škaushiui’' malšinti 
brbparatų gydytojiį buvo Skaitomi 
ne geri skilviui ir dėl širdies. Kas 
yrd lėbai svarbu žinbtiį jfei ieškote 
uhiidš ir SAUGIOS pagėlboš.

Mokšlininkai fjriŠkaitrf i Batfėr Aš-

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Zi Vezel’is 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th‘ Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal suthrtį.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Olisas 4645 SO. ASHLAND AVK 

Ofiso Vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENĮUĖ 
Telefonas Virgiriih 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 Ir . nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagfel sutarti

»* .

Garsmkitės “Nonose”

S 1

LAIDOTUVTjI DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS ir TevAS ''
v < LaidbtUVių Sųl^gOš 

Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 ŠO. Kėdzie AVfeAūe

ves skaudėjimo, reumatiškų skaus
mų, riėuritis ir neuralgijos. Ir mili
jonu žmonių patyrimas jrodS, kad 
yra saugios kiekvienam žmogui var
toti reguliariai. Neužmirškite apie 
tai, jeigu norite save apsaugoti.

Jtjs galite gauti tikru Bayer Aspi- 
rih bile kokioj vaistinėj—pirkdami 
minėkit pjlhU vardu BAYER ASPI- 
RIN. Neužiiiilrškitė tai ir žiūrėkite, 
kad gautumėte tarka reikalaujjate.

Bayer Aspirin

Nariai Čhkagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS , DIENĄ IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto 'Dalyse.

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hdrmitage Avenue Phonėe Yards 1741-1742

„. LACHAWICZ ir SŪNUS
2Š14 West 2Srd Plače Phorieš Caftai 2515—Cicero 5&2t

.Phone Lafayettę 3572
-n-...:. ;............... .A,............... . ...........

Phones Boulevard 5203-8418

.......... .............       ■ i- . i-nt, 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENIĄ m NAKTĮ 
.7 ’ \I YARds 1741—1742

Physical Therdpy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avb., 2nd floor 
Hėmlock 9252

Patarnauju prie 
r,gimdymu. namub 

ar‘ ligonln^še, 
duodu, massage 
elėctric t r e a t- 
ment ir magrtd- 
tic blarikėts ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių jtfempimų, kuri$ 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių. aptemimo, nervuotu- 
hip, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystė. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
kinhiošė egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias, klai
dai. Specialę atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akį/s ati
taisomos; Valandos nuo 10 iki 8 V. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų , akys atitaiso

mos be ūkinių. Kainos tfigiaU 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

iBi.ž... ....... .. i.r i t ■ i.i.;. ........ .

LIETUVIAI
Gydytojai ii?’ Dentištai

Dr. Herzftian
Iš RŪStJOŠ

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo gyd^tbjas chi
rurgas it akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas. 
Vyru, niotetų ir vaiku bagal haU- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
huo 6 iki 7:30 vhl. ydkato.

Tel. CahAl 3110
Rezidencijos tfclėfonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Se£al
bFišAš

4729 So. Ašhlatid Av^.
, 2-ros jutos 
CHICAGO. ILL.

. OFISO VALANDOS:
Ruo 10 iki' 12 Vai. tyko, ndO. 2 lid 4 
vai. po bietii ir nuo 7 iki 8:30 vAL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valanddi diena.

Phorie MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUOT ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieni. 2 iki 3 pb piiėtų

7 iki 8 vai. Nęgėl. .mia 10: iki 12
Rez. teleįihonė RLAŽA i&i

Ofiso TėL ČtiNiiM* #898 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted SL
. arti 81št Street

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedė* 
Įlomis it Šventadieniais 10—12 

diena.
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Kętvirtadienis, spąl. 17, *35 NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuvos Naujienos
Kaip projektuojama 

praplėsti Kauno 
miestą

Pirmas po atostogų miesto 
tarybos posėdis

Pirmo po atostogų miesto 
tarybos posėdžio darbų tvar- 
kon buvo įtrauktas gatvėms 
grįsti rinkliavos pakėlimas, bet 
posėdžio pradžioje burmistras 
šį punktą iš darbų, tvarkos iš
braukė.

Burmistras painformavo ta- 
rybą kaip sumanyta praplėsti 
Kauno miestą, .bet sumanymas 
busiąs svarstomas artimiau
siame miesto tarybos posėdyje.

Pagal burmistro informaciją, 
1931 m. nustatant miesto ri
bas neatkreipta dėmesio į tai, 
kad a) miestas plečias perženg
damas savo administracijos ri
bas, b) reguliuojant miesto 
statybą, svarbu kontroliuoti ir 
iš anksto numatyti racionalu jo 
plėtimąsi perferijose, kur mies
tas natūraliai auga ir plečias, 
c) kad miesto pakraščių gyven
tojai glaudžiai susiję su miesto 
gyvenimu ir naudojasi jo pato
gumais.

Paskutinį sykį nustatant 
miesto ribas. skurdžiausieji 
priemiesčiai su beturčiais pri
skirti miestui, o pajamų šalti
niai, kaip Petraišiunai, degtu
kų fabrikas ir “Maistas” palik
ti apskrities ribose ir tuo mies
tui padaryta finansinė žala. 
1931 m. prijungus prie miesto 
minėtas vietoves, miestas iš 
apskr. savivaldybės perėmė ir 
tų vietų skolų 85,374 lt. Bend- 

* rai, tuo prijungimu turėta iš
laidų apie 150,000 lt. 1932 m. 
numatyta pajamų gauti apie 
80,000 lt., o išleist#’ api<400>- 
000 lt., 1932 m. pajamų numa
tyta 80,000 lt., o išleista apie 
500,000 lt. Šias išlaidas sudaro 
gatvių tvarkymas, apšvietimas, 
socijalinė globa, gydymo ir 
švietimo išlaidos.

Prie miesto tebėra 
jungtos, 
vietos:

laikė skerdyklą ir gyvulių kie
mą, iš kurių per metus gauda
vo apie 300,000 lt. .Įsisteigus 
“Maistui” skerdykla uždaryta 
o pajamas dabar iš “Maisto” 
gauna apskr. savivaldybė. Tuo 
tarpu “Maisto” stambiausioji 
viduje rinka yra Kaunas, 
“Maisto” mašinos savo prekes 
vežioja daugiausia Kauno gat
vėmis, nors mašinos ir arkliai 
registruojami apskrityje ir ten 
sumokami visi mokesčiai. Alek
sote nėra turgavietės. Miesto 
savivaldybe šalia “Maisto” no
rėjo įrengti gyvulių turgavie
tę, kad ūkininkams iš žaliojo 
kalno turgavietės nereiktų gy
vulius varyti į “Maistą”, o 
“Maistui” nepriėmus — varyti 
atgal, bęt apskr. savivaldybė su 
tuo nesutiko. \

Aerodromas
visos Lietuvos reprezenta- 

būti tinka- 
ir puošiama, 

apskričiai,

tas kyliu įsismeigia j miesto 
ribas.
Prie miesto reiktų prijungti:
Petrašiūnus, Žem. Amalių. 

Gričupio, M ura vos, Kalnico, I 
Eigulių, Kieboniškės kaimus, 
Pažaislio vienuolyną,’ VI forte 
Karo kalėjimą ir Gusarų pulko 
pievas. Iš.Ganiavos va.s, Link
smadvario km., “Maistą”, Bi
rutes km., N. Fredos dvarą, 
Iliškių, Julijanavos, Kinderiš- 
kių kaimus su stiklo fabriku 
ir Sinevos dvaru.

Iš Raudond.iario vai.
Mikalinavos, Naujųjų ir Senų
jų Veršvų kaimus ir Lampė
džių kurortą ir km.

Iš Lapių vals.
Milikonių ir Sargėnų kaimų da
lis.

Visi motyvai 'kalba už šių 
vietovių prijungimą prie mies
to, bet tam priešinasi apskr. 
savivaldybė, nors šie pakraščiai 
anksčiau arba vėliau vis tiek 
liks miesto ribose.

Paskui išrinkta biudžeto ko
misija, kurion įėjo Vaitkevi
čius, Dargis, Survila, Skipitis, 
Žilinskas, Jančauskis ir Ru- 
binšteinas. . ,

Išspręsti keli piliečių prašy
mai leisti jiems išsipirkti iš 
savivaldybės nuomojamus že
mės sklypus.

Tuo posėdis ir baigtas.

NUSTEBINTA HAUPTMANIENĖ ; irgi pasvalietįs, vicemin. p. Ma- mitętui ir mokyklos vedėjui 
priklauso ir iniciatyva pagerbti 
Petkas Vileišis, žinoma, dau
giausiai lėšų yra patiekęs Val
stybės iždas, kuriam tenka pa
kelti mokyklų statymo parei
gą. [*L. ž.”]

1 siliunas ir ąųkšt. mok. dep. dir. 
j Vaitiekūnas., Prie mokyklos pa
statymo ir darbu ir lėšomis ne
mažai prisidėjo vietos ūkinin
kai ir šiaip vietos veikėjai prie
šakyje su mokyklos ir pamink
lo statymo komitetu ir mokyk
los vedėju p. Klusiu. šiam >ko-

Paprastas

DRESfcS
IŠVALOM <

IšPROSINAM g '
Vyrų siutai ir JL, JpPlus
Topkautai—33c. ąpdr.

3 ar Daugiau
Tmespaimamirpristatom I

CAPITOl CLEANERS
159 N. State St., Kamb.. 1323 

Dearborn 8746

Skelbimai Naujienos ę 
Juoda naudų dėlto, 
.ad pačios Naujienos 
ra naudingos.

SIUSK! f KEk
NAUJIENA*
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėse 
Ęjp patark Lietuvos hanlsr

Anksčiau

yra 
cine vieta ir turi 
mai prižiūrima 
bet priklauso apskričiai, o 
miestas vis tiek yra priverstas 
rūpintis aerodromu, jį puošti. 
Ir redromas turėtų įeiti j mies
to ribas, kaip visur yra.

Petrašiūnai
Miestas iš elęktros koncesijos 
turi didelių nuostolių. 1934 m. 
iš elektros stoties gauta paja
mų tik 90,000 lt., o stočiai su
mokėta 3^0,000 lt. Stotis Kau
nui elektrą perka iš Petrašiū
nų stoties, kuri nėra miesto 
ribose. Taigi, Kauno elektros 
stątis veik visas pajamas gau
na iš miesto, o mokesčius mo
ka apskr. savivaldybei.

Anksčiau stotis mokėdavo 
mieštui įvežamų krovinių rink
liavą, o dabar stotis tos rink
liavos atsikratė, nes prekės 
adresuojamos ir siunčiamos į 
nesamą “Petrašiūnų” geležinke
lių stotį.
• Tą patį galima ^pasakyti ir 
dėl degtukų ir kaliošų fabrikų, 
kurie organiškai surišti su 
Kaunu, o gautini mokesčiai 
tenka apskr. savivaldybei.

Plaštininkų sanatorija
Nors A. Panemunės miškas 
kurortų ir sanatorijomis pri
jungtas prie miesto, bet netoli 
esanti paštininkų . sanatorija

miesto savivaldybė palikta apskričiai, nors tas plo-; savo panašumu jtiu kiek se*

Petro Vileišiams var
du mokykla Pasvaly

nepri-
bet prijungtines šios

“Maistas”

SU

Pasvaliečiai pirmieji pasirū
pino pagerbti ir įamžinti pa
svalietį inžinierių Petrą Vilei
šį. Rugsėjo 15 dieną Pasvalyje 
buvo atidaryti gražus dviejų 
aukštų namo rūmai, kaipo pa
talpa aukštesniajai inžinieriaus 
Petro Vileišio vardo komerci
jos mokyklai, ir atidengtas pa
statytas ptfteS ’tį"trtdk yklą aukš
tas skulptoriaus Grybo iškal
tas, panašiai kaip Vinco Ku
dirkos Naumiesty, inžinieriui 
Petrui Vileišiui paminklas. Ant 
pastumento užrašas: Inžinieriui 
Petrui Vileišiui, Didžiam Lie
tuvos Kėlėjui. Dėkingi Pasva
liečiai. 1851—1935 m.

Aukšta naturalio didumo 
Petro Vileišio figūra primena

“Kas padaro OLD GOLD cigaretus Švelniausiais * 
Amerikos - Cigaretais?”

Užsirūkyk vieną ir sužinosi
OLD GOLD yra padaryti 
iš puikiausio Turkiško ir 
naminio tabako. Perplėšk 
vieną cigaretą. Pastebėsi 
gražią auksinę spalvą ta
bako. Ilgas kaip šilkas ta
bako pa va jas. Neturi tru
pinių ir smulkaus tabako 
prie galo cigareto.

OLD GOLD tabakas yra 
rinktinis lengvas, nežiū
rint kainos. Tas tabakas 
yra pasendintas ir nuno
kintas ekstra ilgai, užtik
rinimui vėsumo- ir lėto 

' degimo ir malonų stirnu- 
liojantį rūkymą.

Old Golds yra gryni. 
Malonus kvapsnys pui
kiausio Turkiško ir Na
minio tabako atsargiai 
sumaišyto, patiks jūsų 
nosiai... Gamtinis paska-

Old Golds yra lengves
ni gerklei ir labiau mė
giami. Užsiriškit akis. .. 
ir rūkykit OLD GOLD sy
kiu su bile kokiu cigare- 
tu. Jus imsite cigaretą, 
kurią jums labiausiai pa
tinka ir OLD GOLD bus 
beveik • kiekvieną sykį.

Old Gold Cigaretai vi
suomet yra gerai padary
ti, turi pilną svorį ir švie
ži. Jie turi savyje geriau
sius lapus Turkiško ir 
Naminio tabako. Dieną ir 
nalętj Old Golds turi vie
nodą grynumą, neapsun- 
kipa gerklę ir turi gerą 
skonį. ;

Užsirūkyk Old Gold dėl 
Jaunų Minčių. OLD GOLD 
tabakas yra kaip puikus

GOLD 
nemis

diena išrodo roži- 
sp aivomis.

Misteriška? Visai ne.
Tas malonus stimuliantas ’ 
OLD GOLDS yra pasek
mė rinktinio gamtinio ta
bako pasendinto ir nuno
kinto virš paprastu stan- 
dardu.

štai kodėl OLD GOLDS 
yra stimuliojanti bet ne 
įrituojanti ir todėl OLD 
GOLDS yra Amerikos 
švelniausi cigaretai.

P. Lorillard Company 
garantuoja, kad Old 
Golds turi savyje rinktinį 
Turkišką ir Naminį ta
baką. Tik tokie puikus 
seni tabakai gali teikti tą

ninimas. Gold cigaretų

•.............
NEW YORK. — Haųptmąnnienė buvo labai nustebinta, 

kai ji išgirdo, kad New Jersey aukščiausias teismas patvirtino 
mirties nuosprendį jos vyrui, Richard Hauptmann už Lind- 
bergho kudikip pagrobimą, ir nužudymą./ Ji sako jos vyras esąs 
nekaltas. Hadptmannienę nutraukta su sunum, Mannfred.

Nuostabios Vertybės CHICAGOS VYRAMS!

DVERKAUTAI ir SIUTAI
.....—......................... ............................... ..

nesnį Petrą Vileišį, su ištiesta 
kairiąja ranka tarsi turėdamas 
kitoj pluoštą '‘Vilniaus Žinių” 
numerių. Ir ištiesų, inžinierius 
Petras Vileišis, rūpindamas dar 
nuo mokyklos suolų ir leisda
mas dar univeristete budamąs 
ranka rašytą laikraštį “Kalvį- 
melagį”, o paskui surašydamas 
ir parūpindamas visą eilę kny- 
gų-knygelių Lietuvos žmonėms 
ir palaikydamas ėjusią Prū
suose musų spaudą, pradedant 
“Aušra” ir baigiant “Varpu”, 
praskynė kelią lietuvių spau
dai, apvainikavęs šias pastan
gas išleidimu pirmojo Lietuvos 
dienraščio “Vilniaus žinių”. 
Petras Vileišis niekuomet ne
nustojo tikėjęs, kad prisikels 
lietuvių tauta ir kad vėl susi
darys plati ir” galinga Lietuvos 
valstybė, kaip! kad ji buvo pra-

pityje. Todėl jis rūpinosi ne tik 
jos švietimu, bet ir kiek: gali
ma platesniu parengimu visos 
eilės žmonių, kurie butų reika-, 
lingi tai valstybei išlaikyti 
(jam rūpėjo, kad butų daugiau 
iš tarpo lietuvių arYiatinin>:ų, 
technikų, prekybininkų, komer
santų), tat nepripuolamai įam
žinimui jo vardo liko pavadin
ta jo vardo ir ši aukštesnioji 
Pasvalio komercijos mokykla.

Prie atidarymo mokyklos bu
vo pasakyta daug gražių kalbų 
apie Petro Vileišio nuopelnus 
Lietuvai, buvo paskaityta daug 
pasveikinimų, ypač platus ir 
gražus d-ro Jono šliupo, kaipo 
dirbusio kurį laiką drauge su 
juomi, Petro Vileišio nuopelnų 
įvertinimas. Į šias iškilmes prie 
paminklą atidarymo buvo at
vykęs šv. min. p. Tonkūnas,

5 0 Garantuoto 
v1ikii Grynų Vilnų 

Materijolo .

I
.« S N

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. vertybes.
Naujausi styliai dėl vyrų ir jaunų 
vyrų. įvairios mieros ir puikiai tin

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

Pasinaudokit musų patogiu 
IŠMOKĖJIMO PLIANU 

Duoda jums 10 savaičių laiko 
išmokėti.

TURNER BROS
[pranešame : VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR : PAŽYSTAMIEMS, 

: KAK< TURĖSIME DIDŽIAS ATIDARYMO IŠKILMES

WEST SIDE TAVERN
(Buvusioj Meldažio vietoj)

2244 W. 23rd Placė

Subątbj, 19 d. Spalio (October), 1935
KEPTO PARŠO UŽKANDŽIAI IR ŠOKIAI VISĄ VAKARĄ ' 

širdingai visus užkviečia atsilankyti.
Phone SEELEY 9792. MR. & MRS. BURINSKI, Props

V ■ '............. .. .....................■ - / ' ---------------- -

Vienutinė Tokia
K N Y G A

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.
Lietuvos ir lietuvių tautinės dva

sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Kątzerielenbo- 
genO.

Kaina$2.00.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

ha

Krautuvė at
dara utarn., 
ketvergo ir 

subatos 
vakarais iki 9

.ii ,

Kamp. ROOSEVELT 
RD. ir HALSTED ST,

CHIGAGO^ILIa.,

Krautuvė at
dara nedėlio
tais iki 5 vai. 

po pietų

Atsiklauskite apie musų kainas
Geriausi likeriai ir alus dėl

ANCHOR INN
3503 So. Halsted St.

vestuvių ir parių.

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
navimai Vienintelė tokia lietuviška ištaiga Chicagoje.

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
JULIUS JANELIUNAS

3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

Gerkit ir

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos
Degtinis

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

Mutual LiguorGo
4707 So.Halsted St 

Tel YARDŠ 0808

JOHN P. EWAL1)
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies^.:vėjo, *

840 Vfešt 33rd Street
TELEFONAS: YAItdš 2790 arba

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS

! /

•; f t^RAšTINĖJb
■■ • -

į?
<5^
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NAUJIENOS
The Uthnanian Daily News 

Published Daily £xcept Sundayby 
The Lithuanitfn Netvg Pub.» Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Ra tęs:

$8.00 per year in Canada
$5.00 per yefcr ontsidė of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Enteted as Second Class Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago fe — paštu:

Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims menesiams •e**00010«»*«0»00000 2.00
Dviem mėnesiams _______ ... 1.50
Vienam mėnesiui ___________ .75

Chicago} per išnešiotojus:
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Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj, 
paštu: ./

Metams -------- ---------------------.. $5.00
Pusei metų ................................ 2.75
Trims mėnesiams ■ a*H«Maa*«n •••••• 1.50 
Dviem mėnesiams •<••••••■m *• ••• 1.0d 
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. Metams   .——-------------- . $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ......................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

F. VAITKAUS SUTIKIMAS LIETUVOJE Š. Ameriką. Jie visi trys vis 
dar su dideliu pasisekimu

Kitoje vietoje telpa musų specialaus korespondento Įk Rc J Jt‘
pranešimas iš Kauno apie Vaitkaus pasitikimą. IŠ jo 
matyti, kaip nekantriai kauniečiai laukė Atlanto nuga
lėtoją ir su kokiu dideliu entuziazmu jį pasitiko.

Štai ką sako “Liėtuvos Aidas0: “Tai, kas vakar dė
josi Kaune, prašoka visus drąsiausius spėjimus. Visur 
viešpatavo nepasakoma nuotaika. Tvirtina, kad tokios 
nuotaikos Kaune dar nebuvo ir toks entuziazmo pasi
reiškimas Kąunui pirmiena.”

Atvyko ir iš provincijos žmonės, kurie norėjo pa
gerbti Vaitkų ir kartu su kauniečiais pasidžiaugti Pa
sidžiaugti tuo, kad drąsusis Amerikos lietuvis, taip pla
čiai išgarsinęs Lietuvos vardą, atvyko pasižiūrėti. savo 
tėvų žemės.

k B. Drangelienė ne tik čia 
vertinama kaipo gera daini-

ninkė, bet ir kaipo didelio 
takto moteris.

Kairtu su menininkais iš 
Lietuvos išvažiuos ir čikagie- 
tė Byanskienė:

SVEIKATOS SKYRIUS
■ , • .... • . . t v ' 1 1 .

VOKIETIJOS KONTROLIUOJAMA SPAUDA

Diktatorių valdomuose kraštuose spaudos laisvas 
nėra. Laikraščiai gali rašyti tik tai, kas diktatoriams 
ir jų sėbrams patinka. Kritikuoti vyriausybės darbus, 
žinoma, niekas nedrįsta. Mat, tai skaitoma didžiausiu 
nusikaltimu.

Daugiau to: laikraščiai negali būti pasyvus. Vadi
nasi, pro pirštus žiūrėti į diktatorius. Jie turi ne tik 
savo vadus girti, bet ir jų lupomis kalbėti. O kad kar
tais neįvyktų kokia klaida, tai tam tikslui yra įkurtos 
“spaudos konferencijos”. Tose konferencijose vyriau
sybės atstovai duoda nurodymus redaktoriams, kad jie 
žinotų, apie ką galima plačiai rašyti ir kas reikia nu
tylėti Nurodoma taip pat, kaip reikia visokius įvykius 
aiškinti.

Vokietijos nacių vyriausybė turi propagandos mi
nisteriją, kuriai vadovauja Dr. Goebbels. Tos niinisteri- 
jos galva dažnai laikraščiams išsiuntinėja “detekty
vas”, atseit, nurodymus ir instrukcijas. Ir kadangi vi
si laikraščiai yra vyriausybės kontroliuojami, tai jie tų 
derektyvų privalo laikytis. Kai kurios tų detektyvų yra 
labai įdomios. Štai jų pavyzdžiai:

Rugpiučio 5 d. Berlyno priemiestyje, Gruenau, įvy
ko. rimtos antisemitiškos riaušės. Smogikai padarė tik
rą pogromą: išdaužė žydų laikomų klubų langus, sumu
šė jų automobilius ir kelis žydus sužalojo. Kad žmonės 
apie tą pogromą nieko nežinotų, tai iš propagandos 
ministerijos laikraščiams buvo pasiųsta tokia “derek- 
tyva”: “Nieko nerašyti apie įvykius,? kurie vakar, sek? 
madienį, įvyko Gruenau (plaukiojimo rungtynių me
tu)0. ,

Rugpiučio 6 d. buvo apvaikščiojama von Krupp’o 
60 metų amžiaus sukaktis. Prieš tą stambų ginklų ga
mintoją ir kapitalistą naciai savo laiku daug “niekų” 
pripasakojo. Iš viso jie smerkdavo kapitalistus ir žadė
jo padaryti tvarką. Būtent, suvaldyti stambius ir neat
sakingus pramonininkus. Kad kartais laikraščiai nepri
simintų praeities šukių, tai Goebbels rado reikalinga 
redaktoriams duoti tokią instrukciją: “Ryšium su p. 
von Krupp und Bohlen-Halbach’o šešių dešimčių metų 
amžiaus sukaktimi spauda turi palankiai rašyti apie tą 
įvykį. Ji turi palankiai nušviesti jo asmenį, jo darbus 
ir jo įmonę.”

Niekam nėra paslaptis, kad Vokietija smarkiai 
ruošiasi karui. Pirmoje vietoje ji stengiasi apsirūpinti 
karui reikalinga medžiaga. Prie tokios medžiagos pri
klauso varis. Kad pasaulis nesužinotų, jog Vokietija 
dabar turi ir savo vario, tai laikraščiams buvo įsaky
ta nutylėti tą faktą. Derektyva Skambėjo taip: “Spau
da neturi nieko rašyti apie atradimą vario ir jo eks
ploataciją vidurinėje Selezijoje”.

Kai du pešasi, tai trečias naudojasi. Kaip žinia, da
bar “neoficialiai” kariauja Italija su Abisinija* Tiek 
viena, tiek kita valstybė perka iš kitur karui reikalin
gų daiktų*. Prieš Italiją Tautų Sąjunga nutarė panau
doti sankcijas. Tokiu budu jai bus sunkiau kai kurių 
dalykų nusipirkti. Vokietija iš Tautų Sąjungos yra pa
sitraukusi, todėl jokios sankcijos jos nevaržo. Ir tąja 
savo padėtimi ji, matyti, yra nutarusi pasinaudoti. O 
kadangi pinigai nesmirda, tai ji darys biznį tiek su ita
lais, tiek su abisiniečiais. Tačiau pasaulis nieko apie tai 
neturi žinoti, o laikraščiams nieko nevalia apie tai ra
šyti. Tuo reikalu pasirūpino propagandos ministerija, 
kuri laikraščiams davė tokią derektyvą: “Raportai apie 
vokiečių firmų pristatymą prekių (pardavimą laivų, 
medikamentų) Italijai arba Abisinijai neturi būti spau
sdinami”.

Klaipėdos naciai jokiu budu negali užmiršti. Prie 
kiekvienos progos jie varo agitaciją prieš lietuvius ir 
juos visokiais budais niekina* Tatai turi daryti ir visi 
laikraščiai. Ryšium su Klaipėdos rinkimais spaudai bu
vo duota tokia derektyva: "Tas faktas, kad į Rinkifinį 
komisiją nebuvo įtraukti stambiųjų partijų atstovai 
turi būti vokiečių spaudos pasmerkti. Taip pat turi bu^ 
ti pabrėžti lietuvių manievrai šiuose rinkimuose*0

Tai tokią spaudą turi Vokietijos žmonės, kuriuos 
dabar valdo Hitleris ir jo klika* Tas pat esti ir kitūosė 
kraštuose, kur yra įsigalijį diktatoriai.

F. Vaitkus Kaune
♦ Ji t ' ■ . , ,

gyvuojA Lietuva, lai gyVuoja 
Š. Amerikos lietuviai, lai gy
vuoja F. Vaitkui, lai gyVuoja 
“Naujienos”, GpgMtH ir tt.

F. Vaitkus vedamas į gelių 
papuoštą automobilį. Automo
bilis negali prasimušti pro 
žmones. Gėlės, gėlės, gėlės ir 
taip visu keliu iki Kauno ke
letas kilometrų F. Vaitkaus 
kelias gėlėmis nubarstytas* 
Automobilis vos vos gali pro 
žmones judėti. Daug, daug 
kas iš džiaugsmo ašaras brau
kia! Suprantama jos!

Jau ilgą laiką vokiečių re
akcija Lietuvai karu grūmoja. 
Karo šmėkla slankioj A Lietu
vos erdvėj. Vidaus padėtis ir 
daug nerimo sukelia, tai bet 
koks lietuvio. pasisekimas 
žmonėse neišpasakytą džiau
gsmą sukelia. O čia ne eilinis 
Lietuvos pasisekimas! čia gar-? 
bingai Lietuvos, vardas svetur 
minimas, tad visuose pakeliu 
ūpą ir sudaro,, < neišpasakytą 
džiaugsmą, kurjs daug daug 
kam ašaras spaudžia.

F. Vaitkus atidavė pirmiau-* 
šiai pagarbą1 Dariaus ir (itirė- 
po lavonums^ U'įį įsidėmėtinas 
momen{Aš.“ ’byvaš Tarp dviejų 
žuvusių ir Atlanto nugalėto
jų. Ir čia F. VAitkus labai su- 
sijaudino ir vos keletą reikš
mingų žodžių pratarė—
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—Brangus kolegos! Jus per
skridę Atlantą garbingai žu
vo t, aš čion atvykęs iš anaptis 
Antlanto susitinku su Jumis ir 
galiu pasakyti vieną—iki pa
simatymo anksčiau ar vėliau!

Ir vėl F. Vaitkaus luposte 
žaidžia tipinga > amerikiečio 
šypsena. Vėl F*- Vaitkus save 
suranda ir jau drąsiau sėda į 
automobilį ir važiuoja į vieš
butį, o žmonių nemažėja, pil
nos jų gatvės lydi iki viešbu
čio vis šaukia, gėles beria.

Ruduo, Lietuvos gėlynai žy-» 
di, tad rodos visi jų žiedai 
nuskinti ir F. Vaitkui sunešti, 
Lietuvis šalto budo, sunku jis 
išjudinti, bet F. Vaitkaus žy
gis tai padare.

Lai jumis džiaugias lietuvių 
jaunuolis Atlantą nugalėjęs, 
Lietuvos vardą išgarbinęs ir 
žmonijai patarnavęs!

Jūsų korespondentas. 
Kaunas, į 
Spalių 2 d., 1935.

DR. A. RAČKUS LIE
KA LIETUVOJ

Dr. A. RaČkaus muziejds 
paliekamas Lietuvoj. Dr. A. 
RačkUs, rodos, įgys čia gydy
tojo praktikos teises ir pasi
liks Lietuvoj ir greičiausiai 
gaus prie muziejaus valstybi
nę tarnybą. Iki Šiam laikui 
Dr. A. Račkaus muziejų išlai
ko Draugija Užsienio Lietu
viams Remti. Advokatą Savic
ką paliko Lietuvoj; studijuoja 
Lietuvos teises, lietuvių kalbą 
ir gavo tarhybą kūno kultū
ros' rūmuose Kaune.

Knašas sportininkas apsigy
veno Klaipėdoj/ dirba sporto 
srityje ir tarnauja banke.

Dainininkė B. Dirangeliehė 
ir pianistė A. Briedytė iš Lie
tuvos išvažiuoja spalių fti. 
pabaigoj. Smuikininkas V. 
Greičius anksčiau išyažiayo ;

(Musų specialaus korespon
dento pranešimas).

Jau prieš dvi dienas F. 
Vaitkaus atvykimo į Kaimą 
kasdien buvo leidžiamos extra 
telegramos, kuriose buvo de
damos įvairios 
kaus kelionės, 
laikraščiai tuoj 
mi. Visi laukė 
ne. Visi ruošėsi jį sutįlęti. Nors 
iš anksto visiems buvo žino
ma, kurią valandą atskris F. 
Vaitkus, bet bent dvi valan
das prieš tai jau tūkstančiai 
žmonių skubėjo į Kauno aero
dromą užimti geresnes pozi
cijas. Jejo paskiri asmens, ėjo 
įvairių įvairiausios organiza
cijos, mokyklos su savo vėlia
vomis. Slinko fabrikų, dirbtu
vių darbininkai į aerodromą, 
ėjo ir lietuviška ponija. Gūžė
jo įvairių tautų žmonės pa
matyti Atlanto nugalėtoją. 
Jau ketvirtą valandą visi lau
kai buvo nukloti žmonėmis. 
Jokia šventė jokios iškilmės, 
joks kariuomenės paradhs nie 
kuomet nėra ir nebuvo tiek 
žmonių sutraukęs.

Štai iš vakarų dausose pa
sirodo septynių karo lėktuvų 
šešėliai. Minia negirdėtu šauk
smu šaukia — Vaitkus lekia! 
Valio, valio. Lekia kepurės į 
Orą, lazdos, gėlės, skarelės. 
Šaukia kiekvienas, kaip įma
nydamas ir galėdamas, tartum 
Vaitkus kelių šimtų metrų 
aukštumoj turi išgirsti jų bal
są, jų džiaugsmą, štai lėktu
vai žemiau nusileidžia ir F. 
Vaitkus ranka mosuoja. Sun
ku aprašyti tą momentą! 
Sunku nusakyti žmonių džiau
gsmą! Ošė, gaudė Lietuvos er
dvė. Gėlės lėkė į padanges.

Nerimsta daktaras A. Rač- 
kus, plevėsuoja Š. Amerikos 
vėliava. Čia pat stovi ir kiti 
amerikiečiai: dainininkė B. 
Drangelienė, pianistė Ą. Brie- 
dytė, smuikininkas V. Grei
čius, čikagietis Juška ir gydy
toja Baltrušaitienė. Visi džiau
gias, vienas kitą sveikina.

Nutūpė lėktuvai! F. Vaitkus 
staiga iššoko iš lėktuvo* Jo 
lupose tipinga Š* Amerikos 
civilizacijos padaro šypsena, 
kuri išskiria iš visų Europos 
tautų Šiaurės amerikietį. Sti
lingo žemaičio nosis ir dar 
nenusistovėję veido bruožai— 
pasiryžimo užuomazga ir jau
nikaičio švelnutėlės veido li
nijos, ilgoki plaukai, budin
gas akyse amerikiečiams skep
ticizmas ir kartu romantika. 
Atsistojęs ant Lietuvos žemės 
F. Vaitkus lyg sumišo, nebe
žino ką daryti? Lyg mokinys 
atsistojo prieš mokytoją stai
ga užklaustas pamoką atsaky
ti. Bet staiga energingais žin
gsniais žengia prie tribūnos. 
Minia nerimauja, šaukia, gė
les meta. F. Vaitkus save pra
randa, nedrąsiai lipa į tribū
ną.

Tuoj gėlėmis apipiltas. Už
deda jam Lietuvos tautinę tri
spalvę vėliavą. Siūlo jam tuoj 
prabilti į mikrafdną. Nesusi
graibo, jaudinąs, bet šypsenos 
nepraradęs, taria kelis žod
žius.

Visi jį sveikina, spaudžia 
ranką. O aplinkui neišpasa
kytas šauksmas-^-valio Į<ai

žinios iš Vait- 
Išėję dienos 
buvo išperka-

Vaitkaus Kau-

Šį Skyrių Tyarko ir Prižiūri 
AMERIKOS UETUVIŪ DRAUDA
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liestų vięųokių^ ar,, kitokių 
komplikacijų.

Pastarosioms teisingai pri
klauso svarbiausia kaltė už 
aukštą mirtingumą nuo Šios 
ligos, bei iš pas veikusių jų ne
mažo nuošimčio sužalojimo 
sveikatos net visam amžiui. 
Svarbiausios komplikacijos 
yra šios: širdies siižalojimai, 
inkstų įdegimai, ausų puliavi- 
mai, kaklo liaukų įdegimai ir 
panašiai, šios komplikacijos 
yra savaime labai rimtos li
gos, kurios gana dažnai nuga
li ligonį.

Susirgus skarlatina sunku 
tiksliai iŠ kalno nustatyti ligos 
užbaigą, nes komplikacijų pa- 
sireiŠkihiasar nepasireiški- 
mas variausiai nulemia galu
tinas pasėkas. Tiesa, pastaruo
ju laiku yra naudojajma tam 
tikras sėrutnas, kuris duoda 
neblogų1 vaisių, tačiaus rezul
tatai anaip toli nėra vienodi, 
šiaip jaU specifiškų vaistų gy
dyti šią*ligą visai nėra.

Apsaugojimas, jėi tai ras
tųsi praktiškas ir saugus bū
das, būtų nepalyginamai ha- 
Šesniš, negii^ susirgus gydytis.

Skiepijimas prieš 
Kokliušą

Kokliušas didesniuose mies
tuose, kame žmonės susikim
šusiai gyvena, sudaro kartas 
nuo karto ne tik nemažai rū
pesčio, bet ir geroko pavojaus. 
Liga, kartais tęsiasi net kele
tą mėnesių. Susirgus vienam 
vaikui tik retais atsitikimais 
galima išsaugoti kitus šeimos 
vaikus nuo susirgimo. Kaimy
nams tokį pat pavojų Sudaro. 
Užtat nestebėtina, kad kur 
vienas susirgimas . pasitaiko, 
tai ilgainiui ir daugiau jų pa
sireiškia. Kvarantįna ir prie 
geriausių norų mažai vaisių 
teišduoda, nes labai sunku iš
laikyti atskirtus vaikus per 2* 
3 mėnesius. ''

Pati liga irgi gana rimto po
būdžio. Vaikas nuolatos kosė
damas labai daug energijos iš
eikvoja, nes negauna pailsėti, 
dažnai nė maisto negali už
laikyti, o pati liga yra ilga. 
Dėl tos priežasties vaikas la
bai sumenkėja, lieka anemiš 
kas ir net visai bejėgis. Prie 
šitokių aplinkybių apsorga 
bile kokia kita liga, ypač 
plaučių įdegimu. Esant ligo
niui Šitokioje padėtyje jam 
sunku išlaikyti kad 
komplikaciją. Del 
pasireiškia aukštas 
mas.

Bėgyje pastarųjų 
metų buvo bandoma atatin
kamai skiepyti prieš Šią ligą. 
Bandymai?! biivo daromi ant 
didelio skaičiaus vaikų su ge
riausiomis pasėkomis, nes į- 
skiepyti vaikai visai nesusir
go kokliušu, nors jie tyčia bu
vo laikomi su sergančiais Šia 
liga. Dabar jau galima pilnai 
tvirtinti, kad skiepijimas prieš 
kokliušus yra visai pasekmin
gas ir skiepijamiems nesuda
ro pavojaus. Užtat jau nekuria 
miestų sveikatingumo^ depar
tamentai ragina visus vaikus 
skiepyti. Žinoma, kaip visos 
kitos naujos idėjos, taip ir ši 
ima daug laiko iki lieka po* 
puliariOs.

šis skiepijimas, kaip ir kiti, 
pirmiau " minėti, atliekamas 
šešiais įšvirkštimais po oda, 
po du įvirkštimu kas savaitę. 
Geriausias laikas skiepyti yra 
antrą pusmetį einančius kū
dikius.

Prie užbaigos noriu pabrėž
ti, kad tinkamiausia priemonė 
apsaugoti vaikus nuo sirgimo 
apkrečiamomis ligomis yra 
skiepijimo keliu. Pats skiepiji
mas esti visai nepavojingas, 
kuomet atsargiai atliekamas, 
o apsaiigojimas tęsiasi ilgus 
metus. Tėvai šitą turėtų su
prasti ir suteikti savo vaikams 
progą šiuomi pasinaudoti, nes 
geresnio pasitarnaviino sunku 
įsivaizduoti. Medicinos moks
las pagamino Šias vertingas 
priemones naudai visos žmo- 

, nijos, taigi pastaroji turėtų 
tai pilniausiai, išnaudoti.

ir metikį 
to, tai ir 
mirtingu*

kelintos

Skiepijimas prieš 
Skarlatiną

BEPROČIO AUKA

FAIRFIELD, Me. — Naujoj 
Anglijoje policija sujudo ieško
ti bepročio, kuris nužudė 12 
metų Anne Knight (pav.). Jos 
sužalotas lavonas buvo rastas 
krūmuose.

Toki priemonė jau medicinos 
mokslui yra žjnoina ir gana 
pasekmingai vartojama. Tai 
atliekama įšvjrškimu atatin
kamų skiepų po oda penkis 
kartus, po vieną sykį į savaitę. 
Vėliaus atliekama ypatingas 
(Diek) patikrinimas, kurio 
negatyve reakcija ženklina 
reikiamą imunizaciją, atspa
rumą prieš Skarlatiną. Kitais 
žodžiais sakant, po šitokio įs- 
kiepijimo vaikas esti pilnai 
apsaugotas nuo Šios ligos il
gam laikui, ką praktiškas pa
tyrimas ant didelio maštabo 
jau galutinai įrodė.

..  .1 ,,, _ , , , 0 . . „„„.ą,      

ETHIOPIJOJE Iš GRIUVĖSIŲ — FORTAS

GONDAR. — Užėmę Aduwą ir eilę kitų miestų, italai ne
užimti ir Ethiopijos Amhara provincijos sostinę Gondarą.ri užimti ir Ethiopijos Amhara provincijos sostinę Gondarą.

Laukdami puolimo ethiopiečiai pavertė Gondaros pilies griuvė- i. < 
sius į fortą.
. ....................- ■■■" ■■ ■ " 11 ■■■! !■■■■ . I

MILICIJA LYDI PIENO TRANSPORTUS CHICAGON

i

Skarlatina yra visai teisin
gai vadinama vaikų liga, nes 
tik retais atitikimais suaugę 
jąja šėtga. Ji yra limpama ir 
viena iš pavojingiausių ap
krečiamų ligų. Juo mažiesnis 
vaikas ja suserga, tuo payo- 
jingesne ji esti. Svarbiausias 
pavojus- pareina iš pasireiš 
kiančių rimtų komplikacijų, 
kurios ešti labai paprastas at
sitikimas. Rėikja pasakyti, 
kad tik retesniais atsitikimais 
ligonis įasvėiįstą nebuvįš pA-

Gub. Horner iššaukė miliciją lydėti pienoQHICAGO;
(transportus ChicagOn, kai streikuojantieji, ūkininkai ėmė juos 
stabdyti ir pieną: pilti laukan. Panašus vaizdai buvo dažnas 
apsifėlškiriias streiko distrikte, šiaurinėje Illinois.
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Svarbi Naujiena!
1 ' - i.

šįmet getai užderėjo 
grybai

IR JIS MOKA PATRAUKTI GAIDUKĄ

je! netikit, paklausykit 
p. DdrAŠkbs

BRlDGfePOHT;—Pereitą ne- 
dėldienj p. Daraška, plačiai ži
nomas Bridgeporto plumberis, 
išvažiavo grybauti j Beverly 
miškus. Na, ir neapsiriko. Pu
sę dienos pagrybavęs, parsivežė 
du bušelius grybų.

Taigi, pagal p. Daraškos lai
mikį, pasirodo, kad j ari grybų 
sezonas prasidėjo ir —netin
gint—galima gana daug prisi
grybauti. 17 '’J 4 '

Nėra ko snausti ilgai, imki
me visi pavyždj ir p.- Daraš
kos ir važiuokime grybauti.

:—Rriulas.

glory, the honor; and the 
misinformation of the mem-' 
bers (in the back^round a 
band as playing “The Stars 
And Štripes Forever”); Ėyen 
tho I did not attend the lašt 
rehedrstfl; I am justified in 
outraging my public with a 
pillar likę this; Was I not 
chosen for this exalted posi- 
tioft, exaltėd in the sense that 
1 occupy ąuartėrs in an IVory 
Tower. Aiid technieally, I am 
štili a membųf df the Group.

Du ciceriečiai vėl

eiles
ĮstaigAš atidaro j. Jankausko 

ii* J. Ėuriiiskas

CICERO. —Du vietos pilie
čiai, po pertraukos, vėl įėjo į 
biznj. A

Gerai Žinomas Jurgis Jan
kauskas, 1336 South 49th Ct., 
kiėk laiko atgal buvo ištiuoma- 
vęs savo alinę kitam Chicagos 
piliečiui; šiotnis dienomis pats 
p. Jankauskas vėl stojo dar
ban, pilnas energijos po ilgų 
atostogų. Atrodo, kad biznis 
seksis gerai.

Dabar rengiasi prie didelio 
“blowotit”— “grarid opėriirig”. 
Tėmykite “frau j ienose” skelbi
mą. Good luck, deOhge!

Perėmė Meldažio svetainę
Antras pilietis, tai eks-^cics-

rietis, J^fiirfinskas. Jis žfa-
žiai įrengė buvusią Velionio M. 
Meldažio, svėtaihę ir alinę, 2244 
Wėst 23rd Plačė, Weštšidėjė.

J. Buriilškas ihandagus žino- 
gus, Sėkmingas biznierius. Turi 
daugybes draugų. Priklauso 
prie Raudonos Rožes kliubo. 
Šįmet jis gauna garbės dovaną 

Aiž nėSmimą pašalpos per 1C 
metų.

Senoji Meldažio vieta dabar 
atrodo visai kas kita. Ir vardą 
turi kitą, būtent, “West Šide 
Tavem”; J. Burinskas rengia
si prhhėšti “Nau j lėnose” apie 
naujos vietos atidhrytrio iškil
mes.—“N.” Rašėjas.

Cicero kolonija gra 
žiai pasirodė “Nau

jieną” Bankiete
CICERO.—Musų kolonija vėl 

priešakyje. Mes gražiai pasi- 
rodėme “Naujienų” bankiete, 
sekmadienį. Stalas buvo rezer- 
yuotaš 15-kai asftiėnų, bėt sve
čiai nėi per du kartus netilpo. 
Gražiai pasidarbavo musų 
“newsboy”, p. Lūkbšiiiš. Tik 
ateityje Visi žinos, kad reikia 
iš ankstb apsirupiiiti Vietotais, 
tai yra bilietais. .

Barikiėtas buvo šniagus. Vi
si jautėmės kaip Vienos šėitaos 
neriai, nežiūrint turto nei pa
puošalų skirtumo.

‘‘N?’ korespondentas.

Sofijdš Dig'imiutes giht- 
tadienio parė 

—;—;-------j—.'

Dvyliktą dieną šio fnėnesio 
įvyko tajp vatfiiteifia gimtadie
nio parė p-lės Sofijos Digimiu- 
tės, 3127 So. Union avė. Parė 
visais atžvilgiais nusisekė. 
Kaip jauhi; taip ir šėfti linkš- 
minos lik ankstybaus nedėlios 
ryto. _

P-s Digimas nesigailėjo vai
šių ir vaišino vistis prisakan
čiai; —Rautas, ,

RYMAS. — Apginklavęs pulkus italų, Italijos diktatorius Mtlssblirii ii* pa)tš žino kaip apšėiti 
šautuvu. Jis demonstruoja savo gabumUš kėliėriis italų gehefbl^fhš. 
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š€jo LiUttiVbį. SttVirl pbfį mė- 
riėšit). Atlahkė daųgėiį riiiestų 
ih patyfė didėlf liėtiivitį sve- 
tiHgUrii^. C/ RfišČiUriUŠ bako, 
kad iiėtiiVihi į aftiėrikiečius 
jUu hėžibrf .jkriipb į adukso 
VėršiUš’V Viėhias keblu
mas iįi tris'; kad nęięhgVa su

j 
tik įmaišai įokį angliuką žodį, 
tudjau / Mfd' pdštabį, kad 
jiems* ėsą nesuprritami;

CiKriščiunas jau daug metų 
gyvena Ąmerikoj ir Chicagoj 
užlaiko aiiitiį, adrešA 45bi s1. 
Ašliiahd A'Vė, —

Northsidiečiai irgi 
neapsileidę—trys gru
pės “N-nų” bankiete

Kalbant apip>Nąujienų bu
vusį bahkiCVVreikia pasakyti, 
kad nortU^diečial neatsiliko, 
nes tv>ėjo net tris dideles 
grup^y.

plieną gtupė bUVo Railbs, 
-^dris dirba už konduktorių 
gritvekariuos. Antra grupė 
buvo Gabrienės, trečia — tai 
Kairio ir Vaiskių HUhibblHl 
Park Politiško Kliubo tūzų. 
Bene minėtą kliubą jie ir re
prezentavo. Taigi, mat, riorth- 
sidiečiai neapsileidžia ir di
desnėms lietuvių kolionijoms.

Jaunas liettlvis Sta 
imtas už neatsargų 

važiavimą
Tėisėjo Eugėnė Rbliand 

trafhčo teisliie, ptiė l&fbš ii4 
State gatvių, Vdkai* pbašidėjo 
nagfiriėjJihiiS Bjdbš pfičė Ka
zimierą Skrickų; 26 metų, 
3524 South Hoyne avenue. 
Skrickiiš kaltinamai hėatšdr- 
giu važinėjimu autoiiidbilfu.

Užvakar rytų jis įvažiavo j 
policisto Thoinas Lynch auto
mobilį prie 42-tros ir Went- 
vvorth gatvių.

Byla bus tęsiama spalių 22 
d. Skrickus paleistas po kau
cija. •

su

IfehiViM • į ritaėrikiečius

tlfe Viėhiaš feteblu- 
. ..r.,„ .. ...; 1, / ^ ’a su 

iiėlrivihiš štišikrilbėti; Kaip

I’iti going tO Ibt you ih on 
a sęcret. There arė rėasoris 
wlly I haven’t' shown up at 
the right times. I am prepa- 
ring an airy’oiitbufst on the 
Sau, ėri^idg wėyš bottrgoise 
youth. Ali the ^hile I hhve ih 
hrifid; and . ėxpėet; to rebėiVe 
the orde*č of Lenin, the plau-Į 
ditš' bf the libefated pęhiahtsj 
and a Driek from the Red 
Sąuare; I afn that sUTe that 
my efforts for revitalizing the 
yohth will bė dpprėciated. 
When yoli Opėn your 4f avorite 
liberal magazine in the near 
future and come. aeross an 
olio of sįifightly razihataz and 
gbnial deflafidnS; yOd will 
iftimėdiatėly know the soūrcė; 
evėn tho the artiele may bė 
veiled by a sūitablė pseudo- 
nym. Watėh for it.

This work, practibed fdr neahly 
thiHy yhate, has donė ihuth tb raiSė 
the cultural levels of the Lithu- 

I ariidri-Amėrlcartš iri Chicago. Dtirittg 
all thbsė yerifs, young ahd oldėr 
people have met every week, some- 
times twice a week, to prepare mu- 
sical and dramatic prograihš whlch 
would meet the tastes of those whb 
came to see them. Therė has been 
no financial remuneration fofc thb 
work of rdhearsal other than the 
hiiildihg of a trėašury from per- 
formance proceeds. This gain has 
eventually gohė into the prepara- 
tion of large, morb colorfdl perfor- 
mance on a following occasion.

Similhr pjreparations arė beiiifc 
mddė ior h'ext Binite evening of 
entertainment; Carfares are spent, 

l.time is donated, and energiės are 
expėridėd to carry dn a Lithuanian 
musical tradition long established in 
the hbabtš of all LithuahirihS who 
know Row to appreciate suėh sacri- 
fice and the resulting creation of 
musical atmosphere. <

May the faįthfulness of those who 
labor every Thursday night at San
dara Hali be rewarded by the res- 
jidrise bf those who truly apprėciate 
the effbrtš bf their Lithuariian com- 
patriots. May they remember No- 
vember 17 and the Lithuanian Au
ditorium where Birute will open, 
hėr i§Š5-36 sėason with a čolorful ■ 
prėsfehiatioh of “čigonai” plūs h 
chotUs and šoloist cbnhėrt featiirlng

trane toal to
5332 S. Long Avė

Tėl. Republic 8402

songs not yet hfcard by Lithilanlan 
audienčes.

—A. A. Stelmok.
P. S.: Dėar Scribe—Today, an ot- 
ėhld to you—Ed.

Pečiai
Mes turime savo 
krautuvėje pilną va
goną įvairių pečių, 
kurie turi būt greit 

išparduoti:
Aliejiniai pečiai.... $29.50 
Dideli Heateriai$19-75 
Gasiniai Range’ai

VIRTUVIŲ 
ŠILDYTUVAI

COMBINATION
PĖčlAl ...........

BUNGAL0W
PEČIAI .......

SKALBIMUI
PEČIAI .....

$11.95

$59.50

$39.50

$4;9Š

Pavalgę pietus re- 
publikonai Roosevel- 
tą ir Hornerį iškeikė

Iš Lietuvos sugrįžo 
Chicagpn C.. Kriš

čiūnas

Rengėsi išmesti 
buto, bedarbis 

nusižudė

iŠ

52, 
va

Shsirinkę puošniame Ha- 
miltoh Kliube ir pavalgę pie
tus, Chicagos ir Illinois repu- 
blikonų vadai vakar bandė pa
kelti savo pasekėjų huptiblu-

mi Roooševellą ir Horherį.
Žymiausias tarp kalbėtojų 

buvo senatorius L. J. Dickin- 
son iš Iowa valstijos. Jis ne- 
abejojančiu tonu tvirtino, kad 
šrilis eina po velnių; kad Anie- 
rika nebėra “auksinių progų” 
kraštas ir kad teikta pakelti 
muitus bedarbės prašalinimui.

Kiti kalbėtojai iš visų pusių 
sutrempę, sukritikavę dabarti
nės adriliištracijbs darbus šau
kėsi j Ameriką gelbėti šalį 
nuo “RobšeVėlto rykštės”.

Smarkiai atakuojamas buvo 
ir dabartinis Illiiiciš glifaterri ri
terius Horner.

Klaidos AtitaisyiiidS
Užvakar “Naujienose” tilpu

siam laiške iš Lietuvos įsibrio- 
vė klaida. R. šniukds gavo 
laišką nuo p-lės V. Dabrikai- 
tės, o he V. Dobukaitėš, kaip 
buvo pasakyta;

Taipgi Vakar diehds “Nau
jienose”; žinioje apie Bahkie- 
tą, per klaidą buvo praleistas 
vardas dainininkės, panelės 
Aldonos Grigoniutės. Ji dai
navo Mergaičių trio grupėje. 
P-lės atsiprašome.

diėnohlnš šiigrįžb iš 
Chafles kriščiuriais.

išVykęš Įtartu šti

šiomis 
LiėttivOs 
JIS buvo 
Olimpijados ekskursija ir viė-

Budairbis John Haskih; 
1116 N. Ghristiana avenue, 
kdr nusižudė pėrsipiaudattlas 
rankų gyslas ir atsUkdaih'dS 
gazą saVo kambaryje; Jis nu
sižudė, įpuoolęs į deSp’erabiją 
dėl pavojaus buto netekti. Pa
liko 6 vaikus ir žnioną.

Būt PirminytėS; taUši’ė, šh- 
tire, Vbma'ncing and Lovely 
Galatea mušt go ori. Evbry 
Friday, every ’sVeėk, ybri sėėk 

i the meanirig'»of IT. Lifė! 
Songl Melodyi (?) Uild pfbhi- 
ptly forget everytliirig duHhg 
the hilarious hooting of inter- 
mišbibh and moments of 
going.

Iv v j JųJj.

r A™

BERGHOFF ALUS 
BRIDGEPORTĖ 

VIENINTELĖ VIETA I^ASi 
JOS; RŪTA 

3267 So. Halsted St.

BtiriHf.

BIRUTE
NEBENORI ŽUDYTI EtEKT- 

„ ROS KeIJSJE
Policija ieško Juozo 

Mikąhjund
Policija iF *gihihiėš ieŠkb 

JUdzo MikAlUjųno, 694Š South 
Cdrii^bėll hVęhue; 63 hiettį aril- 
žtauŠ; “ktiriš’ pražuVo rūgs; IŠ 
d: Jei kėš žinty kur ieškbnta- 
siš; rėhdaši, įritaneškitė į ita- 
mus arba artiniidtišiai polici
jos štoČidi. r

Suėmė tris . opi j aus 
kontrabandininkus
' Pbliėija vakar suėmė tHš J& 

riieČius, moteriškę ir du vyrii; 
Už bpiubib fcdntrabatidį: Nu
imtieji užlaikė valgyklą, 5244 
W. DiVisibn Street, kur susi
rikdavo narkotikai opiumą ru- 
kyti.

Frank D. Whipp

Pareikšdamas, kad .krimina
listų žudymas elektros kėdėje 
jam taip nervus pagadino, kad 
daugiai! nebegali įto patęsti, 
Joliet-Štatesville kalėjimo vir
šininkas rezignavo iš vietos. 
Pasitraukė, kad jam nereikėtų 
nužudyti piktadarį Gerald 
Thompson (kurio mirties pa
veikslas vakar tilpo “Naujie
nose”);

NAUJAS LENKŲ TRANŠ-ATLANTINIŠ LAIVAS

PIRMYN
SHARPS Aiid FLATS

ilėre it iš y^ėdnesday mor- 
ning, and agaįn, not a sigri 
bf čbpy from the Duciiess. 
Piririyii lias ą tradition ^tb 
kėėp up. T^his cbiUnin mušt 
appeaf every wėėk, for the

—Oi.

fiiĖ itAGf'C OF AVORDS...

§MWersky )r . . 
Of wižtful;/šmėky ažūre Bl’uės, 
lidbks tt3Wh iroiii helglitš to nidn 

uhkndwn,
And cheers the sRadės of Autumn’š 

hues. i
t 

v

A Uoėt Šits ih df^afny, rėvefiė. 
Bfesi'db hiitt lies a wiliihg heftj 
BUt ivords, thosė fkkle, feirArit 

knaVes;
keep hidden in their hoary den;

dČdihh”, hė sayš to thėni, “Čoniė,
O Wdrds,

And I will Wbdve an ėhdlbšš chbih 
Of lovely rhymes and lusciouš steigs; 
Free from stinted, tritefUl paitt.

. • J *
‘‘i’l eall fėll Fahcy to my šide, 
AHd bid IhUgfhatioh fly 
Likę the sohį bf A shmmėr laik 
High iri a blue and fbsy sky.

“Only come with lis, O Words, 
And be the stUff With Which we 

build
Ohr diry dreahls riiid srid^y 

castlės:
Be ih£ gbldeh eššbhtb fdf oui* gild.

Th'ė i^det’s eyės ėoihe bė'čk tb 
earth;

Hb lifts hlš wiilihg pieh ib Writc... 
It skims sd swiftiy and siirbly 
Over the paper’s virgih white!

Ah'd 16! sweet iVdfrdš havė Kdard iiis 
cėll! i :

The. tvistful, širioky azrirė blue 
Of an Indian Suihiner šky 
Remains fore’er as cheer for

PRINCESS TEATRE
Šo; Clark prie Jacksori
Antta savaite rodoma 

sovietu rusuos Filmą
“KAIMIEČIAI”

• * 2Mc iki S vili. kHRdlen

obligacijų.

rūšies*
Pamaty- 

kit mus pirm ne
ita pirkaite. Be 
obligacijų. Eks- 
K&ltmo 
LIOČAS.

INTERNATIONA 
1014 Blue Island 1

Ė&hkthn& padirbti

žemiausiomis kai
riomis;
kit mus pirm nę-

3 cu.
Chicago

FURHACE
TAISYMAS

DEGINIMUI FUObAL . kįthr 
šVhrul 18 c J mtidij 14c

ld$u^ svaįUil 92c j In'A 
inusil kaina ---------------
PM.pNAMčf ------------
kitur svari 
knisu ’' *“

Trumpą laiką atgal New Yorkari alvyko naujas lehUų prekybinio laivyno laiNĖW YORK
vas “Afarsžalek Pilsudskį”. Jis, turi apie 16,000 įtalpos. Už laivo pastatymą Lenkija, italijai dub- 
da 600,0^0 totaį anglių. . ,

you!

Tie pečiai yra įvairių žino
mų išdirbyščių ir visoje ša
lyje plačiai garsinami.

Cash arba Lengvais 
Išmokėjimais;

Central Districl 
FURNITURECO.

3621-23-25 SOUTH 
HALStĖD STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr.

SuYd * V.'11'1 -1! J" '

P.CONRAD
STUDIO ‘ 

420 W. 63rd St 
Ertiifeikbbd 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš- 
Iriau įrengta.

40%
PIGIAU

Mes iurithe paslirin- 
klmni pilną steką 

WliOLESAtE te 
KETAU,

Kitu S1 timace ir Boi
leriu dalys apkaliiuo- 
i o š proporcidnąllal
pigiai.

ACMf FUBNACE REPAIR 
PARTS CO, [2 krautuves]

——X

if-

BOILERIŲ
D A U Y S
DŪMINES VAIPOS 

colių įlenkimas arba 
ipa — _—

palpa —_ ______ _
10 coliu {lenkimaa 
arba * paty* .__

86 Gaure Galvanizuoti.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

AN APOLOGY...
The reader Will, tjferhaps; fbtgive 

the poetic biitburst. It is the rėsult 
of a sęafčh for words With which 
to begin this week’s ėolumn — a 
search that rejjeats. itself m ėvėfy 
week. Ohė triės tri find a pleasing 
variety bf word-C6ihblhritiShš tb Šay 
many thiiigš, i^hich; in mosi cases, 
have b'ėėtl said bėfbrė by others|: 
possessbd With ihphe gėniiis ahd 
talent. Ali bf iįs most hūmbly pur- 
sue the magrtificeht examplė sėt by 
nature ih nevėr duplicatirig hėr ac- 
tjons.

,z " r' . v. . '...•inr. ; ...... ■

THE \VORK 0^ BtftUTĖ...

In afl įirbBAblHiy, however, those 
who rehd thė^b Vfe'ėklV cbhittitts .Arė 
much ihbre intereBtėd ih thė aėiiVir 
ties of Birute than in the poetic 
outburstš bf their writėr. Thūs, 
hoping that alį ferėigh digrėsfeibh 
is fergiven, we tum to thė work 
whfch has made' the name of Birutė 
a fąmihar orie among many Lithu- 
ftniansį t_____ ; į

terasti; kur gftlittUl. nutepitkti įvairiu paprasti ir nepaprasti 
daiktu, intaisi ir reikmeni. Jeigu ii telpanti čia skelbimi ne
galite susirasti ko jieškot, pasaukite Naujienas, Canai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informaciji, jeigu tik 
ji itei gaiitea teteti.

• r .V .'.v. >•. •• • a T*' ’ < -"J * ’ ./ ••'X -

ANGLYS
COAL
'■''•Ytef’"’-1* O ję*'-•a<'s■*■>*• j**-*.^;

PIONEER 
Pocohontas Mine Run, tonas 

$7.4(1, perkant 5 tonų lodą 
SHULMISTRAS BROS. 

240S W. 42nd St 
Phohe Lafayette 6300

2

BOILERIAI
BOtLERS

BOILERIUS TAISOM IR 
VELD1NAM

24 val&hdu patarnavimas. 

“HB SWe“d 
8240 Šputh Archer Avenue, 

blokai, i vakarus nuo Ashland Avė.

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING

/-• • Aistei *;**’>',

THE BRIDGEPORT ftOOPlkO CO.
Ai jūsų stogai reikalauja patai- 

aymo? Pašaukite mul ir me» pasa
kysime kiek kaitrios pataisyti Mes 
taipgi darome visokį blttory«t*s 
dšrbi.

8218 Bo. fialšted SttefrL 
TML VTCtnrv

SHEET METAL DARBAS 
Bukit prisirengė pirm negu sniegas 

iškris.
LEONARD ROOFING CO. 

3750 WaBace Street 
Tel. Boulevard C250

NAUJIENOSE



Svarbi Naujiena! IR JIS MOKA PATRAUKTI GAIDUKĄ

N*

me

$11.95

kad

$4i96

Btirtftt:

TOE MAGfC OF \VORDS

PIGIAU

Klaidos Atitaisytum

AN APOLOGY

S, Pjhvdski

ė tfiš Pi
du vyi*ih

Siičniė tfaš opijaus 
kontrabandininkus

Pavalgę pietus re 
publikonai Roosevel 
J * TT • ’Vl •! .

ms abA1' 

MoT^tlAl, Itliur švaru

VIRTUVIŲ 
ŠILDYTUVAI

Tie pečiai yra įvairių žino 
mų išdirbysčių ir visoje ša 
lyje plačiai garsinami.

SKALBIMUI
PEČIAI ......

BUNGALOW
PEČIAI ........

a su 
Kaip

COMBINATION
PEČIAI ...........

P. S.i ~ . .....
chičt to ynu—Ed.

trane Čoal Co.
5332 S. Long Avė.

TėL Republic 840i

PRINCESS TEATRE
Šo. Clark prie Jacksėri
Antra savaite rodoma

SOVIETU RUSIJOS PlLMA
“KAIMIEČIAI”

■ • 25c iki S vai. kasdien

MUSIC CO;
e. Chicago

Cash arba Lengvais 
Išmokėjimais.

There arė rėasori's 
up at

—A. A. Stelmok. 
Dėar Scribe—Today, an ot-

Northsidiečiai irgi 
neapsikidę-trys gru
pes “N-nų” bankiete

Musų kolonija vėl 
Mes gi-ažiai pasi- 

Naujierių” bankiete, 
Stalas buvo rezer-

Įstaigriš ritidard J. Jankauskas 
ir J. Ėūribškas

Jaunas lietutis O 
inttas už neatsargų 

važiavimą

BOILERIUS TAISOM IR 
VE L DIN A M 

24 valšhdų patarnavimas.

3240 Sbuth Archer Avenue, 
2 blokai.

NEBENORI ŽUDYTI EI.EKT 
ROS KeDžJE

Šįmet getai užderėjo 
grybai

Jei netikit, paklausykit 
p. Ddraškbs

NĖW YORK 
vas “Marszalek Pilsudskį 
da 600,666 fonų anglių.

u citenečiai vėl 
grįžta į biznierių 

eiles

songs not yet hėard by Lithuanian 
audienees;

BOILERIAI 
BOILERS

CICERO. —Du Vietos pilie
čiai, po pertraukos, vėl įėjo į 
biznį.

Gerai ŽinortidS Jurgis Jan
kauskas, 1336 South 49th Gt., 
kiek laiko atgal buvo iŠtiUoma- 
vęs savo alinę kitam Chičagos 
piliečiui; šioinis dienomis pats 
p. Jankauskas vėl stojo dar
ban, pilnas energijos po ilgų 
atostogų. Atrodo, kad biznis 
seksis gerai.

Dabar rengiasi prie didelio 
“bloWoūt”— “gfarid operiirig”. 
Tėmyhite “Naujienose” skelbi
mą. Good luck, GeOVge!

Perėmė Meldažio svetainę

Antras pilietis, tai eks-cice- 
rietis, Jdė*ftufinskas. jis gra
žiai įrengė buvusią Velionio M. 
Meldažio, svėtaihę ir alinę, 2244 
WėSt 23fd Plačė, Weštšidėjė.

J. Buriiiškas mandagus žmo
gus, Sėkmingas biznierius. Turi 
daugybes draugų. Priklauso 
prie Raudonos Rožės kliubo. 
šįmet jis gauha garbės dovaną 
už nėėmimą pašalpos per 1C 
metų. . ’

Senoji Meldažio viėta dabar 
atrodo visai kas kita. Ir vardą 
turi kitą, būtent, “West Šide 
Tavem”; J. Burinskas rengia
si prAhėšti “Naujienose” apie 
naujos vietos atidarymo iškil
mes-.—“N.” Rašėjas;

Mes turirhe pasirin
kimui pilną ataką 

wrioLKsAta iri

Kitų Ptirnace ir Boi
lerių dalys apkainuo- 
i o s proborcidrikllai 
pigiai;

Bfedairbis John Haskih; 52, 
1116 N. Ghristiana avenue, va
kar iiusižtidė pėtsipiatidrittias 
rankų gyslas ir atstikdaih'riš 
gazą savo kambaryje; Jis nu; 
sižudė; įpuoolęs į deSperabiją 
dėl pavojaus buto netekti. Pa
liko 6 vaikus ir žmoną.

naujas lenkų prekyŽihio laivyno lai- 
Jis, turi apie 16,000 įtalpos. Ųž laivo pastatymų įenkija/ Italijai dub-

Tėisėjo Eugene Mand 
trarfičb teisine, prie i2=-tbš ii* 
Statė gatvių, Vakaripriašicfttyb 
nagfinėjirnUs B^lbš prieš Ka
zimierą Skrickų; 26 metų* 
3524 South Hoyne avenue. 
Skričkuš kaltinamai riėatšėT- 
giu važinėjimu autoftidbtliii.

Užvakar rytų jis įvažiavo į 
policisto Thomas Lynch aiftb- 
mobilį prie 42-tros ir Went- 
worth gatvių.

Byla bus tęsiama spalių 22 
d. Skrickus paleistas po kau
cija.

■MM

šibmiš 
Liėttivbs 
Jiš buvo 
Olimpijados ekškUršija iri viė

diėnohinš šUgrįž'o iš 
CHarileš kriščiilhaš.

išvykęs Įtartu ŠU

Būt Pirminytės, inusi’c, ša- 
tire>, ųomaiicing and Lovely 
Galatea mušt
Friday, evėry vteėk, ybU sėėk 
the meaning^nf IT. Life 
Songl Meiodyi (?) ntid pfbhi- 
ptiy forget evėtytliing duHng 
the hilarious hooting of inter- 
mišSsibh and moments of 
going.

Pocohontas Mine Run, tolias 
$7.46, perkant 5 tdnų lodą 

SHULMISTRAS BROS. 
24<^ W. 42nd St.

Phoftfe Lafayettė 6300

Užvakar “Naujienose” tilpu
siam laiške iš Lietuvos įsibrio- 
vė klaida. R. šniukas gavo 
laiškų nuo F-lėS V. Dabrikai- 
tės, o he V. Dobukaitėš, kaip 
buvo pasakyta;

Taipgi Vakar diėhds ‘‘Nau
jienose”; žinioje apie Bahfeie- 
tą, per klaidą buvo praleistas 
vardas dainininkės, panelės 
Aldonos Grigoniutės. ji dai
navo Mergaičių trio grupėje. 
P-lės atsiprašome.

’ l^dlicija vąkhr. suė 
rtiečius, moteriškę 
Už bpiuhib fcbntrabs 
imtieji užfdikė valgyklą, 5244 
W. Divisibn Street, kur susi
rikdavo narkotikai opiumą ru-

BRlDGfePORT.^-Pėrfeitų ne- 
dėldienį p. Daraška, plačiai ži
nomas Bridgeporto plumberis, 
išvažiavo grybauti į Beverly 
miškus. Na, ir neapsiriko. Pu
sę dienos pagrybavęs, parsivežė 
du bušeliuš gtybų. "

Taigi, pagal p. Daraškos lai
mikį, pasirodo, kad jah grybų 
sezonas prasidėjo ir —netin
gint—galima gana dAug prisi
grybauti. ’•* »

Nėra kO snAUsti ilgai, imki
me visi pavyždį ir p; Daraš
kos ir važiuokime grybauti.

’■—RUulas.

VėršiUš”; Tik Vibhaš fa 
maš Wi thsi iBti’ neiėHgV 
lietuviais šttšikdbėti; : 
tik įmaišai kokį anglišką . 
htdjau clhfb įMšlabų, 
jiemą*;ėsų nesuprUtami;

CiKriŠčlunas jau daug metų 
gyvena Amerikoj ir Čhicagoj 
uzihikb aiiiiiį, adresu 4501 
AšHlahd A^b. — (^b«)

tti&d; and. ėx£ėėt; tb rebbiVe 
the orde'T of Lenin, the plau- 
diU bi thė libeėated peiėsahts 
and a brick from the Red 
Sąuare; I afrt ihat sUtę that 
my efforts for revitalizing the 
yolith will bė Upprėciated. 
When yoli bpėn your favorite 
liberal magazine in the near 
future and come. aeross an 
olio of sįirightly raziiiataz and 
gbnial deflafibns; ybd will 
iihmėdiatėly know the šource; 
evėri tho the articlė may bė 
Vbiled by a įsuitablė ilšeudb- 
nym. Watch for it.

The reader Will, iifeHiaiiS, fdrgive 
the poetic oiltburst. It is the rėsttlt 
of a search for words With which 
to begiu this week’s ėdlumn — a 
search that repeats itself ėvery 
week. 6he triėš to find a pleasirig 
variety bf word-ėoihblnatidnš td Say 
many thiiigš, Vrhieh, iri most cašės, 
have b’ėėri said bėforė by othėrs 
possessbd With riibife gfeniiis arid 
talent. Ali of us most humbly pur- 
sue the magriificėht exariiple sėt by 
nature iri riėvėr duplicating hėr ac- 
Uons.
z .. . .u.-..-.:. - --- 1-- •-----
THE \VORK OI* BIRUTE...

In affit probability, however, those 
who rehU weekly colUmhs. ritė 
much Abfė intbręštėd iri tbė afetiVi- 
ties of birutė thrin iri the poetic 
outbursU of thėir writer. Thųs, 
hoping that all fofėign digression 
is forgiven, we tum to the work 
whteh has made the name of Birute 
a fąmiliar orie among many Lithu- 
MMns; ____ . į

THE DAILY
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KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
AUTABETO TVARKOJE

CICERO 
priešakyje, 
rodėme 
sekmadienį 
vuotaš 15-kai asmenų, bet sve
čiai nei per du kartūs hetilpb. 
Gražiai pasidarbavo musų 
“newsboy”, p. Lūkošiiiš. Tik 
ateityje Visi žinos, kad reikia 
iš ankstd apsirupiiiti Vietomis, 
tai yra bilietais. .

Bahkiėtas buvo šniagūs. Vi
si jautėmės kaip Vienos šeimos 
nariai, nežiūrint turto nei pa
puošalų skirtumo.

“N.” korespondentas.

Dvyliktų dieną šio mėnesio 
įvyko tajp vadinama gimtadie
nio parė p-lės Sofijos Digimiu- 
tės, 3127 So. Union avė. Parė 
visais atžvilgiais nusisekė. 
Kaip jauhi; taip ir sehi lihkš- 
ihinos lik ankstybaus nedėlios 
ryto.

t’-s Digimas nesigailėjo vai
šių ir vaišino visus prisakan
čiai; —ftaulas.

Šljb Lietuvoj.
nėšių. Atlankė daugelį niiestų 
iri prityrė didėlį iiėtWiiį sve- 
tibguriių; C; krišėmuaš bako, 
kad fetuViril i atnėrikiečius

A Poėt. šits iri dreamy reveriė. 
Bfesidb hiih lies a willlhg bėh j 
Bht Vrords, thosė fiėkle, Čiririt 

knaVės;
keep hidden in their hoary dem

I

^Čdrilb”, hė sajrš to th'ėm, “Čomė, 
O W6.rds,

And I will WbAvė an ėhdl&his chriiri 
Of lovely rhymes and lusciouš sdtlgšj 
Free from stinted, tritefdl pairi;

. i ■ •

“1’1 dali Prill Fahcy to my šide, 
Arid bi'd liridglhatiori fly 
pike the sorig bf A sbmmėr laite 
High iri a blue and rdsy sky.

glory, the honor; and the 
misinformation of the mem- 
bers (in the background a 
band ais playing “The Stars 
and Štripes Forever”); Eyen 
tho I did not attend the lašt 
relieUrsrih I am justified in 
outraging my public with a 
pillar likė this; Was I not 
chosen for this exalted posi- 
tion, exalted* in th'ė sen$b that 
I occupy ąuartėrs in an Ivory 
Tower. And teehnifcally, I am 
štili a inembqr Of the Group.

“Only come with us, O Words, 
And be the stuff With Which we 

build
Ohr riiry dreahis and sridtyy 

ęasilds:
Bė thė gėldeh ėššbhfefe fdf oufc gild.”

Th'ė Pdel’s eyės colhe bTčfe t<> 
’ earth; •
Bfe lifts hiš willlhg peh tb Write... 
It skims sd šwiftiy and sdriely 
Over the paper’s virgiri white!

Arid 161 sweet SVdFdš havė hėard his
Čdll! ! :

The Vzlstful, shioky azrirė blue 
Of an Indian Suriiiner šky 
Remains fore’er as cheer for

Kalbant apie Naujienų bu
vusį bahkiėtą, reikia pasakyti, 
kad nortHbidiečiai neatsiliko, 
nes turėjo net tris dideles 
gruPes- . , A

Viena grupė BUVo Rriilbs, 
kuris dirba už konduktorių 
gatvekariuoš. Antra grupė 
buvo Gribrienės, trecia — tai 
Kairio ir Vaiskiu Huhiboldt 
Park Politiško Kliubo tūzų. 
Bene minėtą kliubą jie ir re
prezentavo. Taigi; mat, rtorth- 
sidiečiai neapsileidžia ir di
desnėms lietuvių kolionijoms.

ITii going tė Ifet you ih oh 
a secret 
why I haven’t' ishow 
the right times. I am1 prepa- 
ring an airy* oUtbufst On the 
ha'd', ėrriiilg wriys jot bdUrgoise

Marikėmis padirbti

žeihidusionlis kai
riomis; Pamaty- 
kit mus pirm nę- 
rih pirkaitė. Be 
obligacijų. Eks- 

mo
LIOČAS.

INTERNATIONA 
1014 Blue Island j

A^Ihihah Šųmmer sky ų 
Of Wlstful, Smoky ažūre blues, 
Lobks^ d‘dWn irbih hėlgbtš to nidri 

urikribwn,
And cheėrs thė sliades of Autumn’S 

hues. i

STČfO r- ■7/’"'*' — -

K CONRAD 
ŠTUDIO 

420 W. 63rd St. 
X Eniite#obd 5883-5340 j 
Dar gražiau, moderniš- 

Iriau įrengta.

This work, practibed fdr neafly 
.hitty ybai*s, has donė ihuoh tb raiSė 
the cultural levels bf the Lithu- 
ahidii-AmėHcririš iii Chicago. DUring 
ali thbsė yėdfs, young arid oldcr 
people have met every week, some- 
imes twjce a week, to prepare mu- 

sical and dramatic prograihš whlch 
would mefct the tasteą of thbse vrhb 
came to see them. Therė has been 
no financial remuneration fofc tho 
work of rehearsal other than the 
Biiilding of a treašury from per- 
: ’ormance proceeds. This gain has 
eventually gbhė into the prepara- 
tion of large, morfe coloridl perfor- 
mance on a following occasion.

Siftillkr pfeparations arė beirig 
mridė for nfext Birdte evenlng of 
entertainment; Carfares are spent, 
.time is donated, and energičs ate 
expėridėd to barry on a Lithuanian 
musical tradition long establišhed in 
the hearts of all Lithuahiėhs who 
know How to appreciate sučh sacri- 
fice and the' resulting creation of 
musical atmosphere.

May the faithfulness of those who 
labor every Thursday night at San
dara Hali be rewarded by the res- 
poilse bf those who ttuly apprėciate 
the effbrtš bf their Lithuariiari com- 
patriots. May they remember No- 
vember 17 and the Lithuanian Au
ditorium where Birute will open 
h'ėr l§35-36 sėason with a čolorful 
prėsfehtatioh of “čigonai” plūs a 
chorus and šoloist conėert featdrlng

sirasti; Įnlf £&Ilm&. nusipirkti (vairiu paprast* ir nepaprasti 
daiktų, intaisų ir reikmen*. Jeigu i£ telpanti* čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieSkot, pasaukite Naujiem. CžmN 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
ju bu« galima gauti.

Pblidja ięskb Jiiėžri 
Mikaįrijunb

Pbliicija 1F ^imiAėš ieškb 
Jiibzo MikAiųjųno, 694Š South 
Gdiiiį)bfell dVęhue; 63 inetų am- 
žiriuŠ; ’ktiris pražuVo rugš'. IŠ 
d: Jei kriš žiiiB; kur ieškbrrta- 
ęiš- rribdaši; įjfrineškiiė į rit
mus arba artiniidtisihi poliėi- 
jbš stočiai. r

Susirinkę puošniame Ha- 
milt'on Kliube ir pavalgę pie
tus, Chičagos ir Illinois repu- 
blikonų vadai vakar bandė pa
kelti šriVd pasekėjų huphblu- 
iių nuotaiką ;gęraLiškeikda
mi RooošcveHą ir Horrierį.

Žymiausias tarp kalbėtojų 
buvo senatorius L. J. Dickin- 
son is Iowa valstijos. Jis ne- 
abejojančiu tonu tvirtino, kad 
štilis eina po velnių, kad Anie- 
rika nebėra “auksinių progų” 
kraštas ir kad reikia pakelti 
muitus bedarbės prašalihimui.

Kiti kalbėtojai iš visų pusių 
sutrempę, sukritikavę dabarti
nės adfiiiištracijos darbus šau
kėsi į Ameriką gelbėti šalį 
nuo “Robševėlto rykštės”.

Smarkiai atakuojamas buvo 
ir dabartinis Illiiioiš glifaterria'- 
torius Horner.

Central District 
FURNITURECO.

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr.
‘ 1 - a 4i

ANGLYS 
COAL

SHEET METAL DARBAS 
Bukit prisirengė pirm negu sniegas 

iškris
LEONARD ROOFING CO. 

3750 Wallace Street 
Tel. Boulevrird 0250

' ’»1 t-fri■■'K'1' > y.1*1 i * ; •'"įj*.   

Iš Lietuvos sugrįžo 
Chicagon C. Kriš

čiūnas

RYMAS. — Apginklavęs pulkus italų, Italijos diktatorius MUsšbliūi ii* paitš žinb kairi rip^lti 
šautuvu. Jis demonstruoja savo gabunihs kėliėnis italų geherdltoš 

i. ‘ ... '... ■■■■... ' .... . ; . .

Mes turime savo 
krautuvėje pilną va
goną įvairių pečių, 
kurie turi būt greit 

išparduoti:
Aliejiniai pečiai.... $29.50 
Dideli Heateriai...; $19;75 
Gasiniai Range’ai $29.50

DŪMINES PĄIPOS 
i colių įlenkimas arba !<>♦

8 collb įlenkimas arba
O coUų įlenkimas arba
pat pa ..— 
10 colių įlenkimas 
arba pulpa ___ ____ -

86 Gause Galvanizuoti.

SHARPS (Md FLATS

fiėre it iš Wednėšday inor- 
ning, and agai.n, not a sigri 
of čbįiy from tliė Duchess. 
Pirniyh has a Iraditibri L 
kėep1 up'. 'Jbi's Čbittnih mus 
dririeatr every węėk, for thė

BERGHOFF ALUS 
BRIliGEPOĖTĖ 

VIENiNTfiLfi VIETA ^ASt 

JO& RŪTA 
3267 S». Halsted St. 

■MĮfaUMMMsasaaUMMteais
■ i,1 <« U J > ......

BIRUTE
- , -j

Frante D. Whipp

Pareikšdamas, kad krimina
listų žudymas elektros kėdėje 
jam taip nervus pagadino, kad 
daugiai! nebegali įto patęsti, 
jbliet-Štatesvilie kalėjimo vir
šininkas rezignavo iš vietos. 
Pasitraukė, kaęį jam nereikėtų 
nužudyti piktadarį Gerald 
Thompson (kurio mirties pa
veikslas vakar tilpo “Naujie
nose”) ;

a. t .a ....  —.

NAUJAS LENKŲ TRANŠ-Afl.ANTINIS LAIVAS 
.. . ,1.u .f.___________ ■________________________  -

STOGŲ DENGIMAS 
ROOFING

■-....... .......

THE BRIDGRPORT ROOFING CO.
Ar Jūsų stogai reikalauja patai- 

«ymo? Pašaukite trini ir me» pasa
kysima kiek kaltuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blekorystia 
darbe.

telė So. HaUtėd Strikt
Td. VTCtnrr 4MS.

BOILERIŲFURNACE
TAISYMAS

ACME FURNACE REPAIR
PARTS CO, Įž krautuves] t.':' .v .‘n

- r>iVL‘.‘. i naatt > • ■. > i »r------- ---------------- -  - >

1-
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NAUJIENOS, Chicago, III, Ketvirtadienis, spal 17, ’35

PREZIDENTAS ŠVENTINA TVENKINĮ

myn

$160

J. Bagočius

RADIO

CIASS1FIEDADS

For Rent

Praneškite laišku

NAUJAS U. S. ARMIJOS ORO LAIVAS

VBA

Serga Emįlija jpoškienė

Tikisi

Rakandai-Įtaisai

S mirė
M

5269.

“Pirmyn”-Pirmam “Naujienų” Koncerte- 
1915 ir Pirmam “Naujienų” Bankiete-1935

Ciceriečiai svarsto problemą 
“leisti gyventi’ ar marinti?’

ų jnegiami ir laukia- 
neabejotina, kad ši

Advokatas K. P. Gu- 
gis šiandien išva

žiuoja j New Yorką

502 Gelbart Bernath
509 Sellgowski Terry

9981 
niškas 
fumas 
$3950.

Kai kurie nori šitam 
ligoniui leist numirti

1930, 4 dura sedan ... 
■ 1928, 4 durų sadan

SCOTT FIELD, ILL. — 
TC-14, Jis yra skaitomas

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

ditorium u 
namo skiepe

prisiminti 
ų koncer- 
batikieta.

ĮVIZT C *

K. P. Deveikis SLA. 
Auksinio Jub. vajaus 

vadas Chicagoje
Paskirtas Chicagos rajono ge 

neraliu organizatorium

. Adv. K. P. Gugis, SLA. Cent
ro valdybos iždininkas, šian
dien išvyksta New Yorkan da
lyvauti Pildomosios Tarybos 
posėdžiuose, kurie prasideda 
šią- savaitę. ■ Jis mano užtrukti 
tenai kelias dienas.

Budrikas grįžta į 
WCFL stotį

Šiandien Bubriko 
programas

RENDON 6 kambariu flatas. Jei
gu ieškote pagyvenimo atsilankykit 
adresu 2914 Emerald Avė.

TAVERN. PARDAVIMUI, kampas, 
prie karu linijos, pilnai įrengtas, su 
laisniu — $500. — 6556 S. State St

siusKrrPER.
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

mai ir ben

Miscelianeous tor Sale 
Įvairus Pardavimai

IEŠKAU darbo i groserne ir meat 
market. Esu patyręs bučerys. Drai- 
vinu troką. Frank Smaidar, 6545 6 
Talman Avė.

RENDON apšildomas flatas 7 kam» 
bariai. Dvi šeimynos gali lengvai 
gyventi. 6717 So. Artesian Avė. 
nuo 2:00 po pietų arba telefonuokite 
Vi c to r y 8651. •

Situation Wanted 
Darbo Ieško

“Kaimiečių Įkarto 
tas”parodys kaip se 
noves graikai gyve 

no, mylėjo

Janelunas suteikia naujų 
patogumų Auditorijos 

lankytojams

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vaL. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
164Ž West Divisioh St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

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

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

Įrengė automobilių 
‘parking” vietą prie 

Auditorijos

BOULDER DAM. —- Besilankydamas vakaruose preziden
tas Roosevęltas sustojo prie Bculder Dam, kur yra statomas 
milžiniškas tvenkinys surakinimui Colorąįę upes. Atsilankymo 
proga įvyko pašventinimo iškilmės, kurioje prezidentas kalbė- 
, o. Tvenkinys kainuos $108,000,000.

IEŠKAU ■ jaunos merg 
moteries dirbti prie namu. 

924 West 69

Čia pasekmingai armijos “kvotimus” išlaikė naujas karo dirižablis Milton J. Foreman 
didžiausias savo riįšies oro laivas pasaulyje

kol. lietuvių balsas* bus girdėt 
Abu’ jie yra išdygę iš vienos 
šaknies.—X.š. ‘

Skersai gatvės, priešais Lie 
tuvių Auditoriją p. J. Jąneliu 
nas prirengę Jabąi patogią vis 
tą automobiliu 
rėš saugiai 
mašiną.

Vieta ganą

Taipgi nuo šios subatos, 9:30 
vakaro prasidės Budrikę pro
gramai iš' didžiulės WČFL ra
dio stotie ir ‘bus duodami kiek
vieną subatos vakar tuo pačiu 
laiku. Klausykitės ir ne tin
gėkite parašyti laiškelį J. F. 
Budrikui.—K.. K

PARSIDUODA Tavern su namu, 
biznis išdirbtas per daug metų. 
Priežasti pardavimo v patirsite ant 
vietos. 1720 So. Union Avė.

MATYKIT jfuSU AUTOMOBILIUS 
IR PALYGINKIT KAINAS

$75.00 
$345.00 
$195.00

$45.00 
$165.00 
$145.00

$95.00
$95.00 
$95.00 

. $65.00

Essex 1929 chalenger .....
La Šalie, Sedan 1931 .... 
La Šalie, Sedan 1929 ......
Nash — Sedan 1928 .... .
2 Packards 1929 Each ...‘ 
2 Packards 1929 Standard 
Reo Royal 1929 ...............
Studebaker Coupe 1930 . 
Oldsmobile 1929 ...............
Chevrolet 1928 ..................

WALTER A. MACK & CO. 
7717 S. Ashland Avė. 

Triangle 7716 
Matykit Mr. Carine.

Pirmiau—Katilius, dabar— 
Steponavičius

Programo pildytojai bankie
te bvo jaunesni ir gabesni 
arba daugiau muzikališkai išla
vinti. Man yra labai smagų 
prisiminti, kad programą iš
pildė, kaip pirmąjąm “Naujie
nų” koncerte, taip ir šiame 
pirmąjąm bankiete Pirmyn 
choras. Tik minėto choro ve
dėju pirmame <0NĄūjienų” kon
certe buvo Katilius, šiame gi 
pirmame bankiete chorui jau 
vadovavo K. Steponavičius — 
tik jau nebe su pirmaisiais prp- 
gramo dalyviais, bet jau su 
nauja geritkarte ir su naujais 
gabumais ir 'sumanumais. Bet 
tas pats vardas “Pirmyn” te
begyvuoja.

Po 26 metų
Neklystu sakydamas, kad 

Chicagos Lietuvių “Pirmyn’* 
choras tai šaknis “Naujienų”, 
kurios yra šaltinis musų pa
žangaus kultūrinio gyvenimo, 
nes kas tvėrė Pirmyn chorą, 
tas tvėrė ir “Naujienas”. To
dėl man ir smagu 
apie pirmąjį Naijjien 
tą ir apie pirinąjį 
Po dvidešimts į Šešių metų sįn 
kaus darbo ir didelių pastan 
gų mes turim gražių rezulta

Turėjo daug nukentėti
čiagi turiu priminti, kad per 

savo gyvenimą “Pirmyn” cho
ras turėjo nukentėti nemažai 
visokių smūgių. Mat, užėjus 
geriems laikams, ir politiniam 
suįrimui ir Pirmyn choras ne
išliko nepaliestas. Vieni jau
tė, kad choras ne revoliuconiš- 
kas ir bėgo j šalį stengdamie
si visokiais budais jam pa
kenkti ir sunaikinti. Kitiems 
pasirodė, kad choras ne poniš
kas, niekas nesivadina “ponais” 
ir “poniom”. Tie irgi ėjo j ša
lį. Bet nežiūrint į tas visas 
kliūtis, choras koks jis sųąį- 
tvėrė, toks jis ir yra, tik daug 
daugiau ištobulintas. Jis tebe
dalyvauja pažangiajam ir kul
tūriniam lietuvių gyvenime.

Bet kuo gali pasirodyti tie, 
kurie bėga ir stengiasi pakenk
ti? Taigi, visų musų pažan
giųjų lietuvių pastangos turė
tų būti tam, kad Pirmyn cho
ras ir “Naujienos” gyvuotų tol

Tai štai, jau ir praėjo pir
mas “Naujienų” sėkmingas ban- 
kietas, kuris įvyko nedėlioi, 
spalių 13 dieną, šiame paren
gime da prisiėjo dalyvauti su 
savo seniausiais draugais, nors 
ir ne su visais, su kuriais pri
siėjo dalyvauti pirmame “Nau
jienų” koncerte. Publikos skait- 
lingumo atžvilgiu tai bankie- 
tas buvo skaitlingas. Tik musų 
draugai jau daugiau pasenę, iš
skyrus Čia augusią jaunuome-

PRAKALBOS
Įdomios prakalbos atsibus

, J. «■. . . . s ■ . '

Ketvirtadienį, 
Spalio 17 d. 

Lietuvių Liuosybes 
Svetainėje 

14 St. ir 49 Ct.
Cicero, III. 

Kalbės 
.S BENECKAS

Temoje
ŽENKLAI PASKUTINIŲ DIE

NŲ IR KRISTAUS
< ATĖJIMAS.

Prašom visų .atsilankyti.
Įžaiiga liUosa, rinkliavos 

nebus.
Rengia ir kviečia

JEHOVOS LIUDININKAI.

Lapkričio 10 d., suvaidins ko 
mišką operetę, “Gražioji'.

Galatea”

būt sunku gauti naujų 
Prie suaugusių skyrių 

galima prisirašyti nuo 
60 metų, ir tas duoda 
įstatymams suvaržius

Šį vakarą, nuo 8 vai. nusi
statykite savo radio į stotį 
WHFC, 1420 kil. pasiklausyti 
gražių dainų, ir muzikos, kurią 
kiekvieną ketvirtadienį pateikia 
Jos. F. Budriko radio ir rakan
dų krautuvė, 3417 S. Halsted

TAVERN pilnai Įrengtas. Greitam 
pardavimui už viską kaina tiktai 
$250. 942 W/59 St.

Vieta ganųll^ęlė, s galima 
pastatyti apW2j(M) mašinų. Yra 
užtverta graM^ąugšta tvora, 
su atatinkarpąi| Užrašais. Sar
gas prižiūrės

šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausi j į paštą 
(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
klausia laiškų.

IŠPARDUODAME BAĖU FIKČE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fįkčeriūs de 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumt

TOWN OF LAKE.- Ponia 
Emilija Poškienę, plačiai žino
mo Town of Lake biznieriaus 
žmona, staigiai susirgę apen
diksu. Padarytą opęrącija West 
Side ligoninėje.' Dabar jau na
mie. jaučiasi gerai, 
greitai pagyti.—Rauląs.

Humboldt Park Lietuviu Palitikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas ivyks 
spaliu 17 d. 1935, 8 vai. vak. Almiro 
Simans svėt., 1640 N. Hancack St. 
Kliubo nariai malonėkite būti ant 
susirinkimo, reikės darbininkus 
rinkti ant baliaus, taipgi yra dau
giau svarbių reikalų. Valdyba.

Nuo apo 
generolus Fęreman

Valcar apęplęksika užmušė 
172 metų čhica'giętį generoki 
',f., u < Jis mirė
savo bute, 1362 N. Statę st.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad paęios Naujienos 
yra naudingas !

TAVERN įteigtas 9 metus, 
brangiai. Ątsišaukit po 1 vai 
piet. 7240 S. Ručine Avė.

REIKALINGAS kriaučius patyręs 
prie moteriškų ir vyriškų rūbų siu
vimo. Geram siuvėjui darbas ant 
visados. Tel. Pullman 8420, 10302 
So. Michigan Avė.

PRANEŠIMAI 
; ■ 1 .

s ^pie 3000' lietuvių 
Vyrų ir moterų 
Yra nariais ” .

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ar Tamst) esi nariu? 
'.Jeigu nesi, tai kodėl?

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Konkursas baigsis spalio 31d. 
Metas tuoj visiems rašytia

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ofisas atidaras i

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

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA

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

PRINCETON AVĖ., moder- 
5 kambariu mūrinis namas 
šildomas, lotas 80x125. tik 

Sheldrake 0899.

kurie no-
ąrkinti savo

MERGINA prie abelno namų dar
bo, pagelbėti su kūdikiu. Gyvent 
vietoje. Be skalbimo. Migdai. 
1031 North Francisco Armitage 
0557.

Pradedant nuo šios subatos, 
spalių 19-tos Budriko radio 
programai vėl bus duodami iš 
galingos WCFL radio stoties, 
970 kil. Jie bus duodami 
kiekvieną subatos vakarą, nuo 
9:30 v. su didele orkestrą, dai
nininkais ir kitokiais įvairu
mais.

Per daug metų Budriko ra
dio programai buvo populia- 
riški ir v 
mi, todėl 
žinutė bus visų sutikta nuošir
džiai. Leidėjai yra pasiryžę 
nesigailėtu,didelių lėšų puikiau
sių programų leidimui, ypatin
gai šu šaunia ir didele orkest
rą. Atrodo, kad šį rudenį vi
siems subatos vakarai bus links
mus. . Budriko ir radio kiaušy^ 
tojų vakarai,—Stasys.

Cicero veikęjas, K. P. Devei
kis, kaip vakar paaiškėjo, bu
vo paskirtas Chicagos rajonų 
generaliu organizatorium SLA. 
Auksinio Jubiliejaus konkur
so vedimui. 50 metų sukak
tuves švęsdamas, Susivieniji
mas. Lietuvių Amerikoj ee, nu
tarė rengti narių va ji} ir dar
bo vadžias Chicagoje paveda 
žymiam ciceriečiui.

Pranešdamas apie tai, SLA. 
prezidentas, F. 
tarp kito ko sako
Prezidento Bagočiaus laiškas

“1936 metais musų Susi
vienijimui Lietuvių Amerikoje 
sueina 50 metų, ir dabartinė 
SLA. Pild. Taryba nori tas 
sukaktuves kaip norint atžy
mėti kaipo svarbų ' istorišką 
musų Amerikos lietuvių gyve
nimo įvykį. Tuom tikslu yra 
paskelbtas Auksinio Konkurso 
Vajus ir nors žinom, kad per- 
gyvenam labai sunkius laikus, 
vienok tikimės kad per 8 mė
nesius laiko, bent 5000 naujų 
narių Susivienijimui galėsime 
gauti. Visa Amerika, šio Va
jaus tijcsldms, yra padalinta į 
16 Rajonų, kurie yra žinifw 
geJiei'ąlįo' Rajono orgahizatd- 
ridiis, if višoš kuopos,' ir ąpel- 
nąi gęros valios lietuviai vei
kėjai, esantįs vieno ar kito 
Rajono rybose, yra nuošir
džiai prašomi Rajonų organi
zatoriams jų pastangose kiek 
galima padėti. į
Chicagos rajonas didžiausias

“Chicagos Rajonas yra vie
nas iš didžiausių ir energin
giausių, ir manom, kad tame 
Rajone Susivienijimas turėtų 
paaugti bent 1000 naujų na
rių. Kadangi dabar Susivie
nijimas gali išduoti palisas 
nuo $150.00 iki $5000.00, ir ka
dagį niekurias palisas galima 
bus paversti į pinigą už 20 
metų arba sulaukus tam tikro 
amžiaus, tai prie nošįrdaus ir 
ęnergingo pasidarbavimo ne
turėtų 
narių, 
dabar 
16 iki

vietinias pašalpines draugys
tes, visoms draugystėms tie
siog “in corpore” prie Susivie
nijimo prisirašyti.

“Chicagos Rajono genera- 
Jiu organizatorium yra pas

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ 

Taipgi kautą! paimti j mainus, 
juodas pony kautas ..

Rudas caracut ...............
Jap. mink .......................
Naturąl maslęrat ........ .
Leopard kates ......... •.....
American broadtail ...— 
Northern seal ...............
Tikra esatenj mink -......

Ir daug kitų.
J ackcttcs
46 kailiuku scarfs nuo .... $3 iki $18 

Ekonomijos sekcijoj.
M1LLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

Sako ‘Pirmyn’ ir ‘Naujienos’ išdygo iš vielos 
šaknies; kas steigė ‘Naujienas’, tas 

‘ kūrė

Kaimiečių 
nariai netolimoje

įkirtas K. P. Deveikis, 1518 S. 
48th Court, Cicero, III., senas 
Susivienijimo veikėjas ir/ve
teranas musiį kultūrinėj dir
voj. Esu tikras kad visi ChL 
cagoš Rajono veikėjai ir kuo
pų organizatoriai ateis jam į 
pagelbą ir tuomi pridės prie 
sudrutinimo musų didžiausios 
pašelpinės ir kultūrinės orga
nizacijos, Susivienijimas Lie
tusių Amerikoj.

“Su aukšta pagarba, 
“Fi J. Bagočius, 

SLA. Prezidenaš'ir Auks.
Konkurso Vajaus ’^pmisijos
Pirmininkas”.

5421 W. 64 St. modemiškas 2 
flatų mūrinis namas, garu šildomas, 
6 mėtų senumo, 2-5 kamb. flatai, lo
tas 80x125, tik $6250. Sheldrake 
0899.' ’T

ČICERO.—Lietuviškų Kliubų 
Federacija kadaise buvo veik
lūs kūnas. Bet kąi dėl kelių 
paskutinių metų—tai sekreto
rius P. šoltęmAhhą teisingai 
pasakė, ADabar federacija ligo
nis”. Jeigu yra vaistų, tai 
gydykime, b j ei įnę, ‘ tai tegul 
miršta.” ‘ ’J ‘

Na, ir prslHėiS duoti įvai
riausius pašidįytAūs- Paskuti
niame kliubo atstovų susirinki
me nutarta atsikreipti prie 
kliubų. Jeigu jie matys reika
lą, tai lai būna ^Atgaivinta re
gistracija, pailgi 
dras darbas, fes priduotų dau
giau gyvumo. 1

(Bet kiti sako, kad tas niekę 
negelbės. Geriau suvesti at
skaitas ir federaciją likviduo
ti/ Tą turės spręsti kliubai, 5 
federacijos nariai.—Delegatas.

Musical Instruments
Mązikos Instrumentai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentų 

$175 piano accordion special .... $90 
$18 Albert konrnetas—klemetas $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.

R°oms
IEŠKAU apšildomo kambario prie 

mažos šeimynos Brighton Parke ar
ba ant Bridgeporto. kad nebūtų toli 
nuo karų linijos.
1739 S. Halsted St. Box 338.

Business Service 
Biznio Patąrnavimas

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Pagarsėjusio
Kvarteto’ 
ateityje žada pamesti dabarti
nes savo roles ir parodyti lie
tuviams kaip gyvenę ^senovės 
graikai.

Jei per kurį laiką jie nje- 
kūr nepasirodys su savo gy-* 
vomis dainelėmis, tai vien to
dėl, kad ji.ė prakaithoja ir 
tąmpo vokales stygas, prisi- 
rengdaAii; nepaprastam spek
takliui, kuriam tą graikų gy? 
venimą pademonstruos.

Tais laikais ne sensacija
šiais laikais taip nedaroma, 

bet senovės graikų ; laikais 
žmones nesistebėjo jei koks 
gražus kavalierius įsimylėda
vo ne į merginą, kaip mes da
rome, bet į stovylą. Niekas 
nedarydavo sensacijos ir iš to, 
jai tokia stovyla imdavo ir pa
likdavo gyva, j .
5 Panašus dąlykai įvykstd ir 
^Grąžįoję GaĮatęjpję”; komi$- 
koj ^peretej, kurią musų Kai
miečiai suvaidins. . Kad pa
matyti kas . išsivysto iš tokios 
situacijos, kurioj j jaunuolis 
karštai myli stovyklą, bet sto
vyla jo nemyli, visi geri žmo
nes turės a teiti, į C, S. P. S. 
svetainę, lapkričio 10 d. Ten 
ir tada Jvyks vakaras/ > ku
riam ojferetė bus pastatyta, 
o be to, “Pirmyn” choro na
riai surengs /‘Liaudies Kon
certą”. ; i"

“Kaimiečiai”^ yra p-Įės Al
bina Trilikaitė, įr Stella Rim- 
kiiįtė, ir Pranas Pūkis su Jonu 
Rukštela. Operetėj dalyvaus 
choras ir Chicagos Lietuvių 
Simfonijos orkestras.

Real Estate For Sale
. .karnai-žemi PardaviiAui

PARDAVIMŪI mūrinis na
mas, 4 flatai po 4 kambarius, 
2, karų medinis garažas.

Bridgeporte
•

Simano Daukanto Federal
Savings and Loan 

Association
2202 W. Cermak Road

________
SPECIALIS BARGENAS ’ »

NASH — 1931, 4 duru sedan $225
SHEVROLET 1930, 4 durų

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

Visi karai išrodo kaip nauji.
$10 įmokėti, kita dali pinigų išmo

kėjimais arba mainysiu i kita karą.
‘ P. WALTERAITIS
4614 S. Westėrn Avė.

Tel. Lafayette 1329

Parkers Wanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU pusininkės ar pusininko 
i Tayemo bizni,

7021 So. Stoney Island Avė.

Help Wanted—Malė 
_______ Darbininkų reikia

SALESMONAI pardavinėti %, 1 
ir 2 akerių žemės plotus. Taipgi 
didesnės, £0, 40 ir 100 akeriu ūkės. 
Patyrimas pardavinėjime žemės ne
reikalingas. Turi turėti automobi
liu ir būti gerai apsirenge.

HOWARD W. ELMORE CO. 
Kambarys 528, 

29 S. La Šalie St.




