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Ethiopai neiškenčia nepuolę italų

Sir Samuel Hoare

vis

Kas Yra Tie Ethiop
STRAIPSNIS VI

miestuose

ORĄ yra

UpėsLONDONAS, spalio 22 d. - 
Anglų rašytojas George Z Ber^ 
nard Shaw stoją už Italiją irx 
pataria tautų sąjungą įmesti į 
Vezuviaus 'vulkaną.

NEAPOLIS, Italija, spalio 22 
d.— Iš čia išplaukė Afrikon 
6000 italų kareivių laivais Lom- 
bardia ir Calabria.
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tyrinėjamos priežasty; 
tas didelis aeroplanas ni 
ir susidaužė.

Chicagai ir apielinkei federą- 
lio oro biuras šiai dienai prana- 

Giedra. Vėsu.
Vakar 12 vai. Chicagoje tem 

peratUra buvo 500.
Saulė teka 6:11, sėda 4:58.

Vyriausias teismas vėl 
prašomas svarstyti

Mooney bylą

ROUND GROVE, III., spalio 
22 d 
nebėžiovauja. 
nai sužiavavo

Ponia H. McKees jau 
šiandien ji silp- 

paskutinį syk} 
po trylikos dienų žiovavimo. Iš* 
pradžių ši ponia žiovavo labai 
dažnai, net 11 sykių į minutę, 
bet paskutinėmis dienomis ją 
žiovulys kamavo apie 6 sykius 
į minutę. Vakar ji žiovavo tik 
sykį į dvi minųti. Visai neti
kėtai ji visai sustojo žiovavus. 
Nursės net išsigando, ir pašau
kė; daktarą. ‘ Dr. Petit pasakė, 
kad Jis pranešiąs savo nuomo 
nę apie to nepaprasto žiovulio 
priežastis daktarų draugijai.

kaip tautų sąjunga susirinks 
Genevoj spalio 31 d. v . *

Hoare jam atsakė, kad sank
cijos bus vykinamos be atidė-. 
liojimo.

Savo kalboj Hoare taipgi pa
brėžė, kad Italija apie taiką 
turi kalbėti su visa tautų sąjun
ga, o ne vien su Anglija ąr 
Franci j a, kad esant karo pavo
jui, 'Anglija turi padidint savo 
apsiginklavimą, ir kad Anglija 
nesikėsina nuversti Mussolinį.

HELENA, Mintama, sausio 
22 d.—Po žemės drebėjimo 6Q0 
žmonių neturi pastogės ir gy
vena šėtrose. Miestas yra valo
mas nuo griuvėsių.

•Kalnuotoj Ėthiopijos dalyje 
beveik visos upės teka į vaka
rus ar šiaurvakarius į tą pusę 
kur teka Nilas, šiaurėje teka

* ADIS ABABA, tetKiopijbfi; 
spalio 22 d.—Ties Dabatu įtūp 
žę ethiopai padarė tięsiogiijį 
užpuolimą ant italų pozicijų. 
Tai buvo kruviniausias mušis, 
kokį šis karas matė.

Dabato miestas randasi tarp 
ežero Tsanos ir Aduvos. $i 
apielinkė yra Anglijos intakO- 
je ir Anglija ypatingai nenori, 
kad italai čia eitų. Italai skel
bia, kad jie eina ant Makaleš, 
o štai jų avanpostai atsirado 
Tsanos ežero apielinkė j e. Jie ėjo 
čia nedideliais būriais slaptai, 
bet tvirtai apginkluoti. į

Taigi vieną tokį avanpostą jr 
užpuolė Ėthiopijos kariautojai. 
Ėthiopijos vadas čia buvo Ras 
Biru, kurs stovi už senovišką 
kariavimo būdą— pulti tiesiai 
ant neprieteliaus.

Čia jis pamatė, kad tas bū
das yra labai netikęs.

Ethiopai metėsi su visu įnir
timu ant italų. Bet užsislėpę 
italai iš kulkosvaidžių p j aute 
pjovė puolančius ethiopus.

Du tūkstančiai ethiopų buvo 
užmušta ir sužeista. Pats jų 
vadas Ras Biru tapo sunkiai 
sužeistas. Sužinojęs apie tid 
imperatorius Haile Selassie pa
siuntė aeroplanu švedė daktarą 
duoti pagelbą sužeistam Rasųi 
Birai. '

Italai jau perėjo Takaze upę.

LOUISVILLE, Ky., spalio 22 
d.—čia pasilinksminimo parti
joj tapo nužudyta ponia Eve- 
lyna Sliwinskienė. Su kita mo
terim ji baliavojusi su dviem 
žokėjais, vienas kurių buvęs 
Willie, Saunders, kurs ant ark
lio Omaha šiais metais išlošė 
Kentucky Derby. Sakoma yra, 
kad žokėjus, kurs su ja važia
vęs automobiliu j e, išmetęs ją 
iš automobilįaus, o paskui ty
čia pervažiayęs per ją. Taip 
bent pasakoja kita moteris Ago
ta Machėsonienė, kuri kartu su 
žokėjais buvusi. Ji, sako, ? kad 
Saunders tai padaręs. Saunders 
šaukiamas tyrinėjimui. 'i

Kadangi duona pabrango vie 
nu ceiitu PittSbutghe, India 
napoly, Daytone, Toledo ir ke 
liuose kituose
laukiamą, kad neužilgo pabrangs 
ir Chicagoj, taipgi ir St. Louis 
ir kituose dideliuose miestuose.

/ LONDONAS, spalio 22. — 
Ethiopų šiaurinės armijos va
das Ras Seyųnas prisiekė už
mušti ethiopų išdaviką Ras 
Gugsą, kurs parsidavė italams. 
Jis tą pareiškęs pasikalbėjime 
Su imperatorium per telefoną.

Ras Kasos vietą užimsiąs ka
ro ministeris Ras Mulugeta.

Dedžazmačas (generolas) Ka
sa Sebhat, kurs vadovauja et-, 
hiopų armija Agame provinci
joj, prisiekė laikytis iki mir
ties prieš italus šiaurinėje lini
joje.
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Važiuojant jura, oras būva 
gana geras. Laivai Houston ir 
Portland laiko paįvairinimui tu
rėjo kanuolių šaudymo prakti-

Pasigirdo balsas:-
“Tai ar žiurkes jus mušite 

Viduržemio juroj ?”
Bet Hoare to balso negirdėjo.
Tuomet balsą paėmė liberalų 

vadas ‘Sir Herbert Samuel. Jis 
pareiškė, kad Anglija turi būt 
prisirengus pavartot militariš- 
kas sankcijas.

Balsai jam atsakė:
“Bet tas reiškia karą!”
O Samuel jiems pastebėjo:
“Italai išmuša ethiopus tūks

tančiais. Reikia laukti, kad už
puolikas bus apgalėtojas, ir tau
tų sąjunga bus paniekinta. Tai 
bus nepakenčiama. Aš nema
nau, kad Anglijos ir viso pa
saulio žmonių opinija galės tą 
pakęsti.”

Samuel reikalavo, kad bent 
ekonomiškos sankcijos turėtų 
būt pradėtos vykinti tuojau,

Už italų darbus 
juodieji neapkęs 
baltųjų amžinai

LONDONAS, spalio 22 d. — 
Ėthiopijos legacija iškėlė čia 
viešą pareiškimą Italijai, kad 
ji liautųsi vartojus nuodingas 
dujas, bombas ir dum-dum kul
kas. Už tokį barbariškumą et
hiopai sako gali atsimokėti ir
gi barbariškumu italų nelais- 
viams. Etliiopijos atstovybe 
persergsti, kad už italų darbus 
Afrikos ir Azijos žmonės per 
amžius neapkęs baltųjų žmo
nių.

WASHINGTON, D. C., spa
lio 21 d.— Frank P. Walsh ir 
John F^Finnerty, Thomaso J. 
Mooney advokatai, šiandien vėl 
padavė prašymą Vyriausiam 
teismui peržiūrėti Mooney by
lą, atmainant savo pereitos sa
vaitės nuomonę. Advokatai sa
ko, kad Cąlifomijos vyriausias 
teismas pats nematė ir neiš
klausė liudininkų ir tokiu budu 
atėmė nuo Mooney teisę būti 
išklausytu. .

Iš LAIVO HOUSTON, spalio 
22 d.— Laivas Houston, ku
riuo gryšta prezidentas Roose- 
veltas, laiku spėjo pabėgti nuo 
audros ir huragano. Baisi vėt
ra dabar siaučia Kuboj ir eis 
tolyn į Bahamas. Prezidentas 
Rooseveltas atplauks į Charles=- 
ton, S. C. ankščiau negu lauk-

CHICAGO, spalio 21. —Va
kar ant kelio No. 14 ties Har- 
vard, III., jo automobiliui susi
daužius su kitu, ant vietos bu
vo užmuštas žinomas kartunis- 
tas Sidney Smith, piešėjas kar
tūnų serijos “The , Gumps”. 
Jis važiavo vakacijoms po to 
kaip pasirašė naują kontraktą 
su sindikatu garantuojančių 
jam $150,000 metinės algos.

Ethiopi ja gauna 
daugiau ginklų

BALLENROBE, Airija. — Gerai išsimiegojęs ir pasilsėjęs, 
lak. Feliksas Vaitkus atėjo'į nelaimės vietą, laukę, netoli Bal- 
lenrobe, kur jį užtiko minia autografų ieškotojų.- Pav. parodo 
Vaitkų pasirašant savo vardą vienam iŠ airiukų — aviacijos 
entuziastų, šalę Vaitkaus stovi Airijos lakūnas, atskridęs Vait
kų nuvežti Dublinan. ..

RYMAS, spalio 22 d. —Et
hiopai pradeda užpuldinėti ita
lų avanpostus naktį. Nežinoma 
iš kur atsiranda ir šaudo, kada 
niekas nemato. Tai gorilų ką
rąs.

Italų aeroplanai pastebėjo, 
kad daug ethiopų kariuoma 
nės yra sukoncentruota už Tą- 
kazės upės ties Godaru. Bet 
vyriausia ethiopų koncentraci
ja yra ties Makale,, kur jau 
esą sutraukta apie 100,000- ka
reivių.

Ėthiopijos provinrijos
Ethiopi j a yra padalinta į ke

letą provincijų arba kunigaikš
tijų. Seniausios Ėthiopijos pro1- 
vincijos yra Tigrė, šiaurėje, 
Godžamas, per kurią teka Abai 
upė, šoa j rytus nuo Abai upės, 
Amhara arba Gondaras centre. 
Į pietus nuo Godžmamo yra Ka 
fos provincija, o į vakarus Ua- 
legos apskritis, į rytus yra Ka
rato provincija, o į rytų pie
tus Galos provincija. Pačioj 
pietinėje dalyje yra Somaliu že
mės branduolys. Visa Somaliu 
žemė kitą syk priklausė Ethio- 
pijai, bet dalį pasiėmę Anglija* 
dąlį Italija ir dalį Franci j a. 
Visi somali yra ethiopai.

Gorilų karas, 
sako italai

pasauly nematyt, 
šiaurinės Ėthiopijos kalnų augš- 
tig siekia nuo 12,000 iki 15,000 
pėdų. Į šiaurių rytų^ nuo eže
ro Tsanos yra Šimėno kalnai, 
kurių augščiausias kalnas yra 
Dadžanas 15,160 pėdų augštu 
mo, Tarp ežero Tsanos ir Mag-‘ 
dalos miesto yra didžiausia ir 
giliausia slėnis.

Ėthiopijos kalnuose yra daug 
lygumų, kurios vadinasi ambo* 
mis., (plato). Jų kraštai 
pastebėtinai status.

TROY, N. Y., spalio 22 d.— 
Lakūnė Miss Ruth Nichols te
bėra gyva ir taisosi, bet susi
daužiusio aeroplano pilotas ka
pitonas H. Hublitz mirė nuo 
žaizdų ir susideginimo. Išpra- 
džių buvo manyta, kad jis ma
žiau sužeistas už Miss Nichols. 
Bus 
kodėl 
krito

LONDONAS, spalio 22. 
Pranešama, kad Ethiopij on 
daugiau ir daugiau atvežamą 
moderniškų ginklų. Iki šiol tik 
oficeiriai turėjo automatiškus 
šautuvus, dabar juos gauna ir 
paprasti kareiviai.

Žokėjus Saunders 
užmušęs moterį

Lakūnė taisosi, bet I .
jos pilotas mirė

KARALIAUČIUS, Vokietijoj, 
sausio 22 d.—Išreiškiama bai
mes," kad vokiečių tavorinis lai
vas Insterburg su 15 jūreivių 
paskendo, kuomet siautė audra 
šiaurės ir Baltijos jurose. Lai
vas išplaukė iš Roterdamo spa
lio 17 d. O vakar iš Holandi- 
jos atėjo pranešimas, kad to 
laivo valčių irklai buvo bangų 
išplauti į Holandijos pakraš
čius.

Atlantiko vandenyne matyt 
irgi pražuvo kitas laivas Var- 
dulia su 37 jūreiviais. Paskuti
nė žinią iš to laivo buvo, kad 
jūreiviai apleidžia skęstantį 
laivą ir lipa į valtis vietoje— 
400 mylių ’ nuo Hibridų salų. 
Nieko daugiau apie tuos ju-' 
reivius nębuvo girdėt.

stebėtinai greita Takaze (bai 
šioji) upė, vidury Abai upė, o 
pietinėje daly Sobato upė. Abai 
upė yra Mėlinojo Nilo viršutinė 
dalis. Ji prasideda ties Den- 
dizos kalnu ir teka iki Tsanos 
ežero ir toliau iki Senaro ly
gumų, kur ji jau vadinama yra 
Molinuoju Nilu arba Bar-elAz- 
raku. Tsanos ežeras perstata 
didelę duobę, kuri išrodo kaip 
vulkano vidurys. Vienoj vie
toj yra didelis plyšys, per kurj 
Abai upė išteka.

Iš kitų Ėthiopijos upių pa
žymėtinos sekamos: Knor Ba- 
raka, Sobat, kuri inteka į Ni
lą, Mareb, kuri yra sienos li
nija tarp Eritrėjos ir Ethiopi 
jos, Uabi šebeili, kuri kartu su 
Omo upe inteka į Rudolfo eže
rą, Hauaš arba Auasi upė, ku 
ri susiliejus su Germamos ar
ba Kasamo upe inteka į Auscs 
ežerą. Samolių žemėje prio 
Uabi šebeili yra Džubos upė, o 
taipgi Gaš. Kafos ir Galos pro
vincijoje teka Baro, Gėlo ir 
Akobo upės, kurios susilieja su 
Sobato upe, įplaukiančia į Ni-

Savo kalboj ragino Ita
liją padaryti taiką-nors 

paskutinėj valandoj

Ethiopų žemė
Ethiopija randasi beveik pa

čiam musų žemės vidury. De
šimtas laipsnis nuo ekvatoriaus 
pereina per vidurį Ėthiopijos, o 
400 nuo pirmo meridino j ry-

Duona pabrangsiant 
ir Chicagoję

Turbut bus nuskendę 
du laivai

LONDONAS, spalio 22 d.—- 
Susirinkusiam parlamentui už
sienio reikalų ministeris Sir Sa
muel Hoare pasakė kalbą Ethio 
pijos ir Italijos klaušimd.

Nuo 1914 metų' /Tar 'niekad

Kuboje siautė baisi 
audra

2000 ethiopų krito 
baisioj kovoj

Anglija Ketina La
* ' #

biau Apsiginkluoti

mato visuotino 
karo pavojų

Nepaprastas žiovu 
lys praėjo po 13 

dienų

Prezidentas išvengė 
audros

HAVANA, Kuboje, spalio 22 
d.—Baisi vėsula pasisuko čia 
nuo Jamaikos. Jamaikoj pri
darė nuostolių, kurie siekia 
2,500,000. Santiago mieste vė
jas nukėlė stogus ir sutrupino 
daug namų. Visi teatrai ir 
restoranai tapo uždaryti. Kiek 
nuostolių uraganas padarė San
tiago ir Oriente provincijose, 
dar nežinią. , žinoma tik, kad 
vėjas ten labiausia siautė. Is 
dviejų miestų rytinėje Kubos 
daly pabėgo visi žmonės.

..Čia prasidėjo ir lietų sezonas. 
Jamaikoj patvino upės.

Daugiau italų vyksta
Afrikon

Automobilio nelaimėj 
mirė kartunistas 

Sidney Smith.

taip atidžiai "ministeno kalba 
nebuvo išklausyta. Visi jos laū 
kė su dideliu intempimu.

Savo kalboj Hoare ragino 
Italiją padaryti taiką, idant iš
gelbėti Europą nuo visuotino 
karo. Jis pabrėžė, kad Euro
poj esą daug uždegamos me
džiagos ir viena kibirkštis ga
linti uždegti viską.

Jis pasakė, kad Franci j a ir 
Anglija jau yra susitarusios 
veikti išvieno. Jeigu Italija 
visai netektų proto ir užpultų, 
tai visos tautų sąjungos nariai 
veiktų prieš ją išvien.

Kuomet Hoare pranešė, kad 
militariškų sankcijų nebuvo 
svarstyta Genevoj, tai valdžios 
opozicija parodė nepasitenkini-
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Ėthiopijos klimatas yra tro- 
piškas žemumose, bet kalnuo
se gana vėsu, Ėthiopijos kal
niečiai užtai y?a gyvi ir veik 
lųs, o žemumų gyventojai ap
tingę, kaip ir kitų tropiškų vie
tų gyventojai.

Ėthiopijos kalnai
Vakarine Ėthiopijos dalis yra 

labai kalnuota, o rytinė į Rau
donosios juros‘ir Indijos okea
no pusę perstata žemumą, kuri 
vietomis yra grynas dyklaukis. 
Nuo Adis Ababos į rytus beveik 
iki Berberos per Hararą eina 
siaura juosta kalnų.

Ėthiopijos kalnai ypač šiau
rėje Tigrės provincijoj yra la
bai status, ir todėl išrodo bai
siai augšti. Jų išvaizda daž
nai esti fantastiška, kokios nie
kur kitur
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TH E WORLD AT 
AGLANCE J

With $350 millions bf unpaid Į eoneuptions, ’attittides andT___ T__  ______ „ _ ___ , _ , beliftfS;
taxes, Chicago is prince bf tax sla-idi an oldėr generation do ribt, In'

THEATER .
NEWS

by Dr. E. G. Peters

his opinion, Yeally educate.
Purposes of democracy disregarded.

In his leeture before a very eager- 
minded audience, Dr. Balduf devėlop- 
ed a 'thėme 'that aš a hatiOn we did

Goose-stepping the Mind 
$5,000 a Year fot Every Family 
The League Movės 
Chicago, Tax SJacket 
Business for Standard Oil

ckers. Second largest and seęond
Vedlfhėšt city of 'thė Vorid, Chica
go lias paid only 68& o'f her taxes,

1 while every b'thfef American city has
paid at least 90% of its imposts.

ThYee člasšės 'bf Chicagoanš are
“yellow” when it comes to paying not really believe in democracy. As 
their taxes: I(a matter of fafet, he claimed, theYe, 

a) The POOY man toho really can’t ar6 many people who are afrhid 
pfty* that democracy hiight work. Hb

The be’tt'ęl’-to-do who can pay, thbught that there v/ei-e too many 
būt Who ^on’t pay since the contehtrated iriterests that would 
depresssion gavę them some not benefit if the ^rinoiples of de- 
excuse for evading their honest mocracy. were observed. He

x obligations.
c) The Avell-to-^o Who can pay ty, the original puYpbse 

easily, būt who never have being disregarded.
paid. With political pull, they i Lr. Balduf dėlivered his leeture in 
have alwhys systematically and a clear ahd forceful way. His broad 
successfully evaded their taxes. vocabulaYy, his careful choice pf 
Yot they, hoga that they are, |xvords, his keen observations, ahd 
demand and SeCure more įpolice his tileat thinking, coiribined with A 
pyotėction fhah those who hb- 
nestly pay thėir taxes.

Wheh taxes are not paid prompt- 
lašt spring in their tiltWiŽi the,^ regularly, the. entire popula- 
University of Chicago, have ašsaul-į ri°n suffers. Policemeh,
ted the City College of New York,' firemen, health offičers, teachers, 
a tax-supported inštitution. Dr/Tr-|Park erhployees, maintainters of- 
ving N. Rattner,^. aįųmrius, and i thoroughfares, and othors mušt be 
certain members of that tax-šup-1 Pa^d from taX‘es. If^taxes are^ eya- 
ported inštitution prbpopse 
a Goose-step club in which

Goose-stepping the mind, caYYied 
out on a large scale by >Europe’s 
dietators, is to be done in America’s 
high schools and colleges, if certain 
American fascists have theit way. 
Academic freedom, age-honored 
right of the mind, is to be kicked 
aside likę an old shoe, while militant 
fascists maYch oveY the land in hob- 
nailed boots.

The fascist Yed-bafters, defeated ’

------- - ----- ----------- —s said 
j that democracy was likę Christiani- 

' i bf both

jpleasing stage pYesence, contributed 
to his sucCess as the speakeY of the 
night. / j

to form 
membeY-

ded, four-yeaYed children are denied 
kindergartens; overgrown boyą

, ^hip wfll be compulsory for all fresh- SQueėze into šeats too small for 
' men , them befeause manual < training ia

In that club, under the wing of from the grade schools as “fYills^ 
an elder brother fascist, college cUbs and fads.” Men are robbed in stores 
will leam the mental goose-step,! and on dark corneYs; girls and wo- 
They will be taught that Hitler and111611 are attacked on dark strefets, 
Mussolini are among the world’s and Payks; garbage accumulates 
greatest men, while Jefferson and to_breed flies and disėase.
Lincoln and Goethe )yere damned

Courier
men. thėin beteause mdnual tyaining is

and fads.” Men are robbed 4n Stores

ij

radicals. Dr. Robinšon, president of 
C. C. N. Y,, wants to tum every 
umbrella into a sword upon whicli 
to impale radicals — folk who deny 
that this is the best of all possiblo 
worlds. •

When the South forbade the dis- 
cussion of slavery, it lit the con- 
flagration of the Civil War, which 
cost -this country billions of dollars 
and more than a million men. Stop- 
ping freedom of thought is likę 
screwing down the safety valve on 
a steam enginte. All is ųuiet foY a 
time—then the engine blows up.

Peaceful, orderly change, neces- 
sary in all nations and societiės, can 
take place only when freedom of ( 
thought is sebUred throught&eMtom 
of • • speechf■' of assemblage, -and- ’ ot 
the - presai ’ ■■' ■’■■■

Freedom of thought is a nation’s 
safety valve.

and your family likę 
$5,000 eveYy .yeaY?

Would you 
an income of

If the economic machine of the 
United States had run at full capa- 
city in 1929, it would have produced 
enough to give $4,400 annually to 
every family of four in this country, 
according to Harold Loeb’s book, 
“The Chart of Plenty,” published 
by the Viking press.

In the bannėr year of 1929, our 
economic machine produced about 
$94 billions in goods and Services. 
Būt if that machine had then been 
run at capacity, it would have 
produced $135 billions in 1929 dol
lars, enough to give eačh farhily 
$4400. Since 1929, induštry has pto- 
gressed enough easily to produce 
$5,000 a family.

Būt our economic machine runs 
at only part capacity, according to 
Loeb’s book, because people cannot 
buy what induštry produces. They 
get too little in wages and salaries, 
which are forced down by the emp- 
loyer in his endeavor to lower 
costs. Yet when he lessens his pay- 
roll, he deprives himself of a mar- 
ket for his goods. Thus, he brihgs 
on a depression. <

Only when goods are produced for 
ūse and not for profit will our in- 
dustrial plant run at full capacity. 
Only then will mankind 
economy o f scarcity and 
economy of plenty.

leave the 
enter the

league Of

Throwing a monkey-wrench into' 
the machinery of čity life, tax-evad- 
ers are as “yellow” as soldier slack- 
ers ih v/aY. Tax-slackerš aid and 
abet vice and ^crime by helping preJ 
pare* the šeed-bed fOY those evils.

Tax ‘ slackers are public enemies.

Walter Teagle, head of Standard 
Oil of New Jersey, sdys -that Standi 
ard Oil is not in the league of na-: 
tions, and hencė that he will conti- 
htie 'to sėli oil to Mussolini.

To Tėagle ahd manly -likę him tho 
blood bf Italians and Ethiopians 
means lesš than prbfits. To them 
the possibiiity of the Italo-Ethiopian 
war sėtting EuYope and the 'vvorldj 
ablaze meaYis less than business and 
sprofits. V L !•

Indeed they might-even rejoice at 
such a cataštrophe. v *• < For, 
themselves, their families, and 
their rich friends safe from danger, 
they know that another v/orld war 
would make business brisk for: 
Standard Oil.

“Y” Lecturer finds 
people lacking beUef 
inz real democracy

Dr. Balduf ih address before 
Ėnglewood “Y” avers inany 
fear it might work.

a

on 
by

W. Balduf is ųualified to 
various contemporary pro- 
a rich and varied' expriė-

Fifty members of the 
nations struck a powerful blow at 
Mussolini when they adopted a 
British resolution to ban ’ltalian 
goods, and also invited thfe ‘Uilited 
States and nonleague nations tol 
participate. The league “general 
staff”, or committee of eighteen,put 
a n embargo on export to Italy 
these vital war materials: manga- 
nese ore, chromium, tin, iron, sdYap 
iron and iron alloy, ferro-manga- 
nese, amalgam, tungsten, molybde-.. 
num, radium, fubber, vanadium, 
aluminum, and niekėl, all prbdUcts 
laYgely contrblled by'~ league mėm-: 
bers.

With France and Engand againiU 
essential accord, and with the league 
moving forward againšt Ttaly, II 
Duče talks of peace. Evbn stubbom 
Mussolini is beginning to realize 
that, if the league means business, 
as it eviderttly does, his game is 
about up. 1

For the powerful league is nbt 
weak Ethiopia. Nor are military 
\veapons the only ores in a 5var~

The EnglewOod “Y” inauguYatefd 
series of Friday Night >Free Fo- 

nims with a leofhre by E. W. Bal
duf, Ph. D. He chose as his sūbjcct 
a timėly ąuestion: “Do We Believe 
In Democracy?

Dr. 
speak 
blems
rienc^ as a newspaper man, a Col- 
lege instructor and administrator. 
Aftėr graduating from HeidelbėYg 
College at the age of twenty, he 
served as a public school sUperin- 
tendent for Severai years. He served 
as a political corresponderit for 
several eastern newspaperš; receiveįd. 
the degree of Doctor of Philosophy 
from the University of Chicago;' 
has taught at CaYlėton College, and 
was at one time Secretary of the 
College of Arts, Philosophy and 
Science at the Ohio State Universi-. 
ty. For the lašt eleven years he 
has served, both in official And nOn- 
official capacities at the Central Y. 
M. G. A. College of
Science, ah ifrliąue and stięcesšfūl 
experiment in the field of 
Fducation.

Afts and

Trečiadienis, spal. 23, 1935
i.~^«im.i —...I... ,, ,,       

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

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

at the 'RKO Ralace Theater. The 
cast ,iš headed by Treston Foster, 
Basil Rathbone, Wyrley Birch, David 
Holt, Louis Calhern, Dorothy Wilson 
and Alan Hale.

The pictuYe follovvs thė adventu
rės, fortunes and misfortunes of a 
Roman blacksmith who becomes One 
of the wealthiest citizens of Pom- 
peii. His love affairs, and those of 
his son when the latter reaches 
manhood, give the romantic as- 
pects to’ the piece.

At the Civic Opera House Sunday 
-aft. Odt. 27, Tor the benefit af the 
Daily NeWs Frešh-Air Fund Sani- 
tarium. Dmšėd in the tflue uniforms 
<f thė Russian ariny officers, their 
knee-high boots polished to a regi- 
nfentRl brilliancy, they Will bring to 
'GhicAgb Audiences iritiitfate glimpses 
of their life on the plains in more 
than two hours of song. There will 
be both aftemoon and night per- 
formąnces. Tickets may be pur- 
chased from the manągement offi- 
ces at 20 North Wacker Drive, and 
at the Civic Opera House box Office,

SYMPHONY.
On Thursday ėvė. ahd Friday aft. 

iOctober 24-25 the Chicago Sympho- 
<ny Orchestra, Frederick Stock Con- 
duetor, will give a program in me- 
mory of Helen Aldis Lathrop. 
Bach’s Concerto No. 4, for Violin, 
Flutes and string Orchestra, Shu- 
beYt’s Šymphony No. 8, B. Minor, 
Shubert’s Scherzo and Finale from 
Ouintet ior Strings, Opus 163, Gliė^ 
re’s Symphohy Poem, “The Sirens”, 
Opus 33 and Strauss’s Tone Poem, 
“Dėath And Trahšfiguration” wiU 
make up the program.

CHICAGO THEATER
With Joan Črawford’s latest -pic- 

ture holding the špotlight at the 
Chicago Theater for at least another 
week Balaban and Katz announce 
the retum of anothet Crawford well 
known to Chicago . theater-goers 
This is Jesse Čratoford, who for 
šėVeral years carėšsed the keys of 
thė Chicago Thėdtėr Grand Organ, 
and who was pfobably more res- 
ponsible for the popularity of organ 
mušie in theaters than any other 
one pėršon. An innovation which he 
introduced and which proved so po
pular was the regular Sunday 
morn. organ concert. This will be 
resumed štarting Sunday Oct. 27, 
at rtoon, and this half hour of po
pular and operatic melodies will 
continue as a regular feature inde- 
finitely. .

PALACE THEATER
One of the mošt famous novels 

ever written — Bulwer-Lytton’s 
“The Lašt Days Of Pompeii” — has 
been made into a spectacular mę- 
tion pieture that Opens Fri. Očt. 25,

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS TR t®WKGAS 

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

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401
»Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRŪRGAS 
2201 West 22ird Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

v —v /. _ .' ’J

THE SAN CARLO OBLRA 
COMPANY.

Thė, San lOpėra Compaby, 
those charming, musical vagabonds 
of the opertitic stage, opened ,-theity 
—what is proving to be capacity 
<crowd three wėek štand at ’the Audi
torium lašt AVfeėk. ' .

The San Carlo Opėra Corrtpany 
has gained a faithfdl following and 
the appreciatioh' of all true mųsic 
lovers of Chicago. Unlike some of 
the notorioiiš cbmpaniėš o'f the pašt, 
they do not bow with one knee to 
the / assėmbled dazzle of the noiv 
obsolete diamond eurve. Thė San 
Carlo Company is an eager and 
unified, and demoeratie bu Ach. Ohi- 
cage has grown ’td respect and love 
thėm. ....

‘tamson And Deliteih” waš p!rė- 
’š^ntėA Ufonday eyėi, -bėt. M, to a 
sell-out hottse. This' opera was 
marked by the appeafance df Cyrena 
Van Gordon in the role O'f Dėlilah. 
Learned erities ^ere heard to 'Com- 
ment that this -artišt has Yėačhed 
maturity, ših^ihg ( Delilah’s lušh 
music with great, wąrmth and beauty, 
of tone. Aroldo lin'di, Samson, did 
vėty wli by hiš- pArt ^ario Va^e 
as . the -high priešt was suaVe-VoiėeH. 
■Harold Kravitt.- jptbyfeš his worth: 
with each pėrto^mance, and in the 
role ‘bf the 01d Hebrew reached >a 
nėW ?hiįfh.

On Tųešday ėVė. Oėt. 15, waš pre- 
sėnted “Madame Butterfly”. Rolf 
Gerard carried off honors for that 
night with his potrayąl bf B. F. 
Binkerton, U. S. N. With his you'ng, 
ardent manners !ėbinbined with a 
smooth lyric tenor voice he provėd 
his fithess foY the rolė. Ina Bburs- 
kaya added a sympathetic jpoftYay- 
al of Sušdki. 4 ,

/On Thursda^=17, tv*as; 
-pr^sented “darban.” With thiš ųpė-

the San Carib 'Company 'proVed 
svhat a , rfeally ^^ė and spirited 
permormance they ' coiild give. The 
role of Micaėla was šttng by a nėw-i 
comėr ■—- jbsėjplfth4 Ghėkdva. Miss 
Chekova 4s a porsohable young wo- 
mah 5yith U voiCę. both lovely in 
texture and reson^pt ih (juality. She 
is stage wiše anq a decidęd acąuisi- 
tion for Mr. GallA^Ad his company. 
Moėtyn Thomas Ws f'dėsėrvedly ;po- 
pular As the

These operas are to cO ii ti nue t i 11 
Sunday, November -S, thė lašt day 
Chicagoans will be able to see this 
popular company this šeastfh.

D0N ■ COS^ACKS'-UUSSIAN 
MALĖ CHORUS

Paprastas

dresEs
IŠPROS?NAM 1

Vyrų siutai ir JL 
Topkautai—33c. apdr.

3 ar Daugiau
Į MES PAIMAM IR PRISTATOMI

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

Dearborn 8746

’ADVOKATAI

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. H/de Park 3395 

Dr. Sušauna Slakis 
Moterų ir Vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

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

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 JN. Dearborn St, 
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

1431-1434—Tel. Central 4411-2

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PėtnyČios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.
- - , ‘ L. L - . . ■ . : . .j ■ 1

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namu TeL: Prospect 1930

Telephone: Boulevard 2800.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

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

AKUŠERėT^
Mrs. Anelia K. Jarusz

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West Marąuette Road 
arti Westem Avė. Hemlock 7828

Kiti Lietuviai Daktąrąi.Physical Therapy 
and Midwife

6630 S. Westerh
Avė., 2nd floori
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
- gimdymo" mrmiro 
•' se ar ligoninėse.

duodu massage 
electric t r e a t- 
ment. ir magne- 

■\ tie blankets iY tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Dr. Margeris
< 3325 <So. Halsted St
. Va|andoa*r nuo, 10 • iki- -2 po rpiėtų 

ir nUo 6 iki 8 vakaro.
šventadieniais tik Nusitarus 

Phone BoUleVard 8483

P 4 j it** : į
SltaUtrrtų Pečiu©:® ar Subirusių 

Muskulų-PraialtnimuI • 
• reikalaukit visame pasauly 

pagaj^sči^c^

MIN-EKPELltRIO 
'kuris suteikia greitą ir tikrą 

k palengvinimą

The Way things lobk Marquette 
Bark branch will rbčhive the LYS, 
prize of entering into thte lime-light 
bf fame and adtivity. I fėar that all 
ofher branchės will have lo put a 
veii over their faces and hide them
selves i h bhame. Grbatly rėsponsible 
fof this change is Albin Traškelis 
Who with the cooperatibn bf Tommy 
'and all other members ate really 
working hand for the growth bf 
'this branch. This btanch is cordially 
inviting members bf all other bran- 
ches to attėnd their Halloweeh" 
Patty that will be hėld at the meet- 
ing place onx Thursday the 31stj( 
6812 So. Western Avė. Do- come 
thetb, they promise a real welcome 
and at the šame time you will get 
acųuaitfted with members bf othėr 
branchės. ;Wfe should not bė eštrah- 
ged -from one another as we are 
givėn to bp.i.; - y

A good timę wjas had bjj. ajl lašt 
wėėk in the Chase the Rag game< 
ĘNbitement' bėyond—“vronds; ”Ask

with; -Franfeie ’BiSi^ro, šhė^L'j-tblb Ynu. Nėw 
Wnembers thete - 
Sbh, Helen Adams, Ann Mošteika, 
Sally Bakutis and Martha Ramon. 
By the looks the baėhelors’ club iš 
gėtting ih femtries ih a big num- 
ber...

The masejuerade dance is annroa- 
ching. You members better hustle 
-and dispose of your tickets. Wake 
up and do- some work. If this clabęe 
will not turn out to be succesšfuT 
in the real' sensfe bf the word wb 
shall put eveyone of you to publish 
shame... z .

At the lašt Roseland branch meėt- 
ing echoes of their bicycle party 
were štili heard. - Julia said that 
Casimir B. was. a falše alarm as far 
as his -diSlocated joirit was concern-' 
ed; that Albin B. was made to walk 
horhe. We heard of cases where 
girls walk home ’aftfer accepting 
ridės from strange fellows būt 
this is the first case where a hand- 
some brute is made to walk home, 
He cant get over it—nor can we..r 

Lilliah Ambett and Jean Gregor 
are bėing misšed very much by thė 
members. WheYė are you fair mai- 
dens?.., . I ’

18th Street had a swell time at 
their sočiai lašt Mbnday. Everyone 
seems to be enthhšed about it. O 
gėe Jo gošh, pbor me didn’t even 
get a chance to be near it. Please 
•forgive me, con^itions did not per- 
mit me to be present. Būt we will 
make up at a later date.

There is a little bit of tension in 
the. ’Bridgeport branch, particularly 
among the giri members. Dear little 
girls, please get over it, for you 
Will find yourselves in a very sour 
pickle. ■

Head line news! Ignatius Rogerš 
was bit by a dog —the pup is štili 
alive, while Iggy is progressing...

Judy Gay is offering a prize to 
the member who will bring in moštt 
prižes fdr our ,masquerade dance, 
Let me tell you, that prize is a 
beaųtiful thing to p'ossess. Lets all 
compete for It. See ybu at the meet- 
ings. —XYZ.

Christihe Diek-

ThrU its folk traditions A.-.people
barės its soul. And interpreti.ng;,th|s J 
soul to the ręst of the worid, per- 
haps better than any group cotnmg 
from out the Russias, is the Doh! 
Gossacks Russian Malė Chorus. Its^' 
members, exiles> f^om their natiVe 
land since the revolution, will sing <

I h iiAi i

Viršminėl a<j ir kitas Gyduoles 
Gausite Musu Aptiekoj

J. P. RAKŠTIS
1900 SO. HALSTED ST.

Viena didžiausiu aptieki) ■ Chicago j.

———   -i -i r-—r -   

AKIUSPECIALISTAI
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LaidotuviiĮ Direktoriai

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

• -_____________________________ __________________

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

LAGHAWICZ ir SŪNŪS
2814 West 28rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. LIULEVIČIUS .
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8819 Litiiariica Avenue Phone Yards -1188

■ A. MASALSKIS . j.
3307 Lituanica Avenue Phbnė Boulevard

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

r . A > » T- » - ■ A.</J t • %-4’v ■ A . ■ _ . ____________ ..... ; ' * i_____________

AdultT

Miiitant Exponent of seientific 
thinking.

In an inteYvieWhe fevealed that he 
is a militant exponent of the neces- 
sity for seientific thinking in all 
fieldš, not only in thė fiėld of 
Science as such, būt also ih ėeoho- 
mies, polities, motais, religion and 
educatibn. He is a libėral, a critical 
and independent thinker rather than 
a traditiohalist. He lays gfeat stfėss 
upon informal tfdult "education aš -a 
means. of opening up the minds bf 
those who contri)! -educational poli- 
cies. Each new generation, he holds, 
mušt do citeative thinking df its 
own to meėt the bver-einerging pto- 
blems of a rapidly shifting noriai 
SitUation. Educational -institutioiis 
which merely pass on the approvęd

’ ■ it i i Iiih- nu r,įi

LAIDOTUVtU DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
' ir TĖVAS'

Laiddtuvių Sąlygos 
. Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

J. F. KADŽIUS
'668 West SL8t;h Street Phone Canal ‘6174
■rt-i..'’*wt~I. - ... . . -** - - .. '................... - • . .

L- . ■ S. M. SKUDAS .
V18 Wėši l#th Street j Phone Monroe 33W

I. J. ZOLP
1646 WeSt 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

. iį.,vll,lllil.ll i. ..... .--p„n- b...,.. ,, . .  ----------- 1|r i  ------------u—.

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage -Avenue Phones Yards 17414742

AMBULANCE PATARNAVIMAS OlENĄ IR NAKTĮ
YAltdš.. .1741—1742

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaisoj 

ir Akinių Dirbtuvė
West 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

DR. VAlTUSH, OPT.
LIETUVIS »

Optbmetrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos, skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijoj telefonai:

Hyde Park 6755. ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MlDWAY 2880.
— ------------ - ------- ........ ................................... -L. - _ _

LIETUVIAI
Gydytojai 4r Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

* Tel. Sėėley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 soura ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Neda, nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA -2400

Ofiso Tel. Calumėt '6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedė«
Įlomis ir šventadieniais 19—12 

diena.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:301 
Nedėliomis pagal sutarti.

Dr. 1 Shinglman 
Praktikuoju 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos Jo 
specialybė

Valandos 11-12 A. M. 2-4. 7-8 P. M. 
Gyvenimo vieta

1638 So. 50 Avt. Phone Cicero 3656 
Office 4930 W. 13 St.

t
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mėnesio sekančių metų

Kur buvo Vyčių choras?2

$2.48
IŠĖJIMO

OFISO

* PARIŲ
Frances Pri

BALIŲ

Atdara Ketvertais ir feubatomie iki 8:30 v.v.

Gerkit ir Reikalaukit

KHTKEma

SUBATOJ, LAPKRIČIO 2

NA U J ASAI
CHEVROLET JL JL ■ JL JLa^ JL^t JL

ir aukščiau

IŠMOKĖJIMAIVienatinis
užbaigtas žemos-kainos karas

bus išstatytas pas visus CHEVROLET DEALERIUS

gas-
per

DRESĖS
DEL:

LietuviSkos 
Degtini*

NATHAN 
KANTER

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubo šokiai pasisekė Kadangi laikas pasirodė per 

trumpas, o neganėtinas skai
čius dailininkų atsišaukė, Lie
tuvių Dailės paroda Fair krau
tu ve j o yra atidedama iki kovo

ŠVENTA
DIENIO
VAKARO,

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

šeštadienį ir sekina 
dienį lietuviai ne juo 
kais maskaraduos

«...

Ona . Piežienė irgi gra-

Gražiai įšventinta 
legiono moterų sky

riaus valdyba

amų iŠ stoties 
(.stoties.

Legislative & Na- 
p. Irene Piet- 

p. Mary 
p-lė Marianne 
— p. Helen

vice-pirm. — 
2-tra vice- 

p-lė Marianne Cha^e; 
p-lė Stella Daciolas

Tarp lietusių populiari vieš
bučio Del Prado Krištalinė sa
lė, po vasaros sezono, pereitų

1936 Radios Gražiuose ka 
binetuose nuo

Oak Forest seneliai 
greit sulauks vaišių 

ir dovanų

Nuvažiavau į Vyčių 20 me
tų sukaktuvių bankietą praėju
sį nedėlios vakarą, McCormick 
Club rūmuose. Buvo skelbta, 
kad vakarienės pradžia bus ly
giai 6 vai. vakare. Skubinda
mas, kad nepasivėluočiau4 išgir
sti programą ir pamatyti vyčių 
veteranus, pasiekiau salę 6:30 
vai. vakare. Pamačiau Dr. Bie- 
žį ir jo žmoną, Dr. Pošką su 
žmona, pp. Kazanauskus, pp. 
Mackevičius, Ievą Lukošiūtę ir 
adv. Grišių. Visi nekantriai 
laukia vakarienės/Valanda pra
ėjo. Jau 7:30 vai., o dar nie
kas nekviečia prie stalų. Vi
siems nusibodo laukti, kiti iš
ėjo lauk. Kaip 8 vai. atėjo, tai 
jau pamačiau, kad viens, kits 
jau sėdi prie stalo, žmonių vi
sai mažai, keli stalai visai tuš-

Šalta, ne jauki atmos
fera Vyčiu veteranų 

Bankiete

Šias puikias ir geros rūšies dreses jus galite gauti 
tiktai todėl, kad 
šio ataką. Už

Naują valdybą sudaro: pir
mininkė p-a Helen žuris (2-tru 
kartu); 1-ma 
Helen MickeliiAias 
pirm 
sekr.
(antru syk); kapelionė —- p-a 
Helen Kareiva; archivistė •- 
p. Marie Sebastian; maršalka 
— p. Anna Venskunas; ižd. — 
p-lė Julia Paplauskas.

Pastovios 'komisijos.
Po valdybos įšventinimo, 

pirmininkė perstatė svečius, 
atstovus iš kitų kuopų. Jų pa
sirodė labai daug. Juos ir vi
sus kitus svečius pasveikinu
si, pirmininke paskyrė tam tik
ras komisijas, kurių priešaky
je stovės sekamos narės:

Americanlsm — p-lė J. Pa
plauskas; Child Welfare & Re- 
habilitation 
hocki; Community Service & 
Unit Activities p-a Nares (Na- 
ryauckas) 
tional Defense 
kiewicz; Membership 
Chase; Poppy — 
Chase; Publicity 
Kareiva.

Pasiūlo Jums pilną vertybę rakandų už mažas kainas.
PEČIAI, LOVOS, SPRINGSAI, MATRACAI, STALAI, KĖDĖS, 

SMOKERS, LEMPOS, PARLOR SETAI, BEDROOM SETAL

* Įšventinimo ceremonija.
Pačioms įšventinimo ceremo

nijoms atlikti pirm, žurienė 
pakvietė p-a Lucille Huegelet, 
taipgi iš 4-to distrikto. Po 
trumpos kalbos, ji pradėjo pa
reigas, pirmiausiai pakviesda- 
ma maršalkos atvesti prie es
trados naujai išrinktą valdybą. 
Ją vedant priekin, pasigirdo 
smarkus delnų plojimas. Kiek
viena iš įšventinamųjų dėvėjo 
pluoštą gėlių, kupos jas sky
rė nuo kitų žmonių salėje. Jas 
prisiekdinusi, ir išskaičiavusi 
gražioj formoj įvairias parei
gas, kurias įšventinamosios, 
kaipo valdybos narės, turi at
likti ir kokių idealų turi siek
ti, p. Huegelet prisegė kiekvie
ną po speciali ženklą, kurios 
nurodė kokią vietą užims.

Dariaus-Girėno kuopos auxilia 
ry iškilmės įdomios ir vniz- 
džios.

Programas. •
Po visų apeigų sekė turinin

gas programas, kairį išpildė 
Marion Nares (Dr. ir p. Na- 
ryauckų duktė). Ji pašoko ke
letą šokių, akompanavo Irene 
Rakauskas ir Elvira Yuška 
(Dr. Yuškos duktė). Solo dai
navo p. Ona Juozaitienė, akom
panavo p. Racine. Akordiono 
solos sugrojo Edward Brazau
skas (Tilden mokyklos football 
komandos kapitonas) ir Victor 
Pankauskas. Programo daly 
viai patarnavo musų vakarėlio 
pagražinimui veltui, ir rengė
jos jiems širdingiausią ačiū. Po 
programo tęsėsi šokiai prie 
gražios muzikos.

Prie progos valdyba dar sy
kį dėkoja visiems asmenims, 
kurie vienokiu ar kitokiu bu-

Lietuvių dailės paro 
da atidėta iki kovo 

mėnesio

Dažnai 
naujoms 
vietas draugijose, 
giamos tam tikros pramogos 
ir atliekamos apeigos. Ypatin
gai gražias iškilmes kiekvie
nais metais surengia Dariaus 
ir Girėno Legiono Moterų Sky
rius (“Auxiliary”).

Valdyba, kuri stovi grupės 
priešakyje buvo įšventinta spa
lių 13 d., Hollywood Inn sve- 
tainėje, 2417 West 43rd Street. 
Apie septintą valandą vakare 
salė buvo pilna svečių, kuriu 
pusė buvo svetimtaučiai iš įvai
rių Amerikos Legiono kuopų 
(postų) ir įvairių Moterų sky-

navo
žiai i/žsirekomendavo. Bet šiaip 
daugiau nieko įdomaus nebu
vo. Per programą kaip kurie 
net išėjo Bowling groti, o dain. 
K. Saboniui net nusibodo it 
laukti pildyti savo dainą. Kai 
buvo pakviestas dainuoti, tai 
pastebėjo, kad pražuvo gaidos, 
ir negalėjo išpildyti savo, pri 
rengtą dainą. Tad iš atminties 
padainavo Kalėjimo dainą. Gra
žiai padainavo. Jam akompana
vo žmona, p. 'Sabonienė. .
Nebuvo “Vyčių” choro “Vyčių” 

parengime.
Bet kurgi buvo Vyčių Dai

nos choras? Be abejonės, visi 
manė, kad Vyčių Dainos cho,- 
ras dalyvaus, nes tas yra jų 
pačių choras. Bet - jo nebuvo 
Nebuvo red. šimučio, nei kai 
kurių svečių, kurie buvo gar
sinti. Viduryj programo ėmė 
perstatinėti vyčių veteranus. 
Jų buvč gana daug. Kiėkvi^ 
nam prisegė po rožę.

Jonas Juozaitis pasakė apie 
laimėjusius teniso turnąmentą 
ir įteikė pirmą laimėtojo taurę 
vienam rosęlandiėčiui (nepami
nu vardo), o antra teko teni- 
sistui Mykolui Lukui. P-ui Lu
kui neatsilankiufe, taurę įteikė 
jo seserei Ievai Lukošiūtei 
Jauna panelė gražiai pakalbė
jo, dėkodama už dovaną. Po 
visko prasidėjo šokiai. Bet ben
drai, visas vakaras buvo nuo
bodus, atmosfera visai šalta.

Ko nors truko.
Vyčių Veteranas.

3417 SOUTH HALSTED STREET
NAUJI LIETUVIŠKI PROGRAMAI: Subatos vakare jus girdėsite gražu progn 

WCFL, 970 k. 9:30 vakare. Taipgi Nedėlios vakare 10 valanda iS.WCFL

Po kairei parodyta paveikslas vie
nos musu Satin Jacket Dresių 
už ..... .........    $2.48
Rąyon taffetas, pasvertu šilkų, 
crepes, satinos ir kitų pageidau
jamų materijolų. Didžio 14 iki 
20. Vertės iki $4.98.

Halioween dienai artėjant, 
šios ir ateinančios savaitės pa
rengimai iškrypsta iš paprastų 
vakarėlių rėmų. Tie, kurie at
silankys į šio • šeštadienio ir 
sekmadienio vakarus, turės už
simauti kostiumus, kurie netin 
ka nei kunui nei dūšiai, ir už
sivožti apuokais ir burtininkė
mis nulipdytas kepures, —jei 
norės madnai praleisti laiką.

Sekančios organizacijos ren
gia “Halloween” Maskarądinius 
balius:

Lietuvių Moterų Draugija 
“Apšvieta”—sekmadienį, spalių 
27 d., Sandaros svetainėje, 814 
W. 33rd Street. Įžanga—25c. 
Pradžia—7 v. v.

Brighton Parko Jaunuolių 
Draugija— sekmadienį, Hally- 
wood Inn., 3417 W. 43rd Street. 
A. Zabukienės mokomi vaikai 
išpildys programą. Pradžia 6 
v. v. Įžanga—25c.

Town of Lake Teatrališkas 
Klubas “Lietuva”—šeštadienį, 
J. Ežerskio svetainėje, 4600 S. 
Paulina st. Pradžia 6. v. v. 
Įžanga 25 c.

Lithuanian Univei^sity Club 
—šeštadienį, p-lės Ann Skric- 
kiutės namuose, 3419 M. Marq- 
uette Road. 8:00 P. M. Įžanga 
50 centų—vietas reikia rezer- 
vuotis. Prospect 0537.

Po trumpų karštų pasisvei
kinimų ir pasikalbėjimų pra
sidėjo įšventinimo (instaliaci
jos) ceremonijos, kurios yra 
nepaprastos ir tarp lietuvių, 
neturi sau lygių..

Pirmininkei, p. Helen žuris, 
užėmus savo vietą, trimitinin
kas sugrojo salvą. P-a L. 
Spencer, pakviesta iš 4-to Le
gionierių distrikto būti ceremo
nijų maršalka, atnešė priekin 
Amerikos ir kuopos vėliavas, 
kurių sargyboje buvo pp. M. 
Chase ir P. Barškietis. Vėlia
vų akyvaizdoje buvo sudainuo
tas Amerikos himnas ir pa
skaityti tam tikri apeigų žod-

žymiausių IšdirbysČių:

RADIONAS
RCA LICENSED
PHILCO
ZENITH
CROSLEY

lengvus

tenka išgirsti, kad 
valdyboms užimant 

yra surėn-

šėštadienį vėl suskambėjo lie
tuviškais šokiais, ir linksmų 
lietuvių balsais.

; 'Ziuvirš 200 gražios publikos 
ten sukvietė darbščios Chica
gos Lietuvių Moterų Kliubo na
rės, kurios surengė vakarą, kad 
galėtų aprūpinti Oak Forest 
prieglaudos senelius dovanomis 
ir pavaišinti juos gerais pie- 
tais. v .

Tarp atsilankiusių svečių te
ko pastebėti daug naujų vei
dų, kaip pp. Petrikus. P-a Pet- 
rikienė yra berods nauja Kliu
bo narė. Be jų, buvo kon. A 
Kalvaitis ir žmoną, Dr. Veze- 
lis su žmona, pp. Kąžanauskąi, 
Giedraičiai, Steponavičiai, Miss 
Brenza, ir apie 200 kitų— tad 
rašančiam bus dovanotina, jei- 
gtl jis visų nesuminės.

Reikia tačiau priminti, kad 
atsilankė keli sportininkai, ku
riems čią vasarą teko atsilan
kyti Lietuvoje. ( Juos kliubas 
pakvietė į šokius, kaipo gar
bes svečius. Tarp jų buvo p-lė 
Ė, žemaitis ir tęnisistas J. J. 
Žukas.

Justinas Mackevičius ir p-a 
Mackevičienė buvo atsilankę su 
keliais artimais draugais, tarp 
jų, Mr. ir Mrs. Kamenjarinais, 
žymiais bohemų veikėjais, Mr. 
ir Mrs. J. Zegarais, ir pp. Zą- 
harauskais. »

ŠokUms gyvai grojo G. Ste- 
pailavičiaus orkestras. Rengi 
mb komisiją sudarė pp. M. J. 
KiHenė, Giedraitienė, Insodienė, 
Steponavičienė ir Vizgardienė.

'■; —gm.

1936 Skalbyklos ABC, MAY
TAG, WESTINGHOUSE, 
APEX, THOR, EASY 
WASHERS, COLLON.

Kainos nuo

*49.50
Skalbiama ir Prosinaftia 

mašina už

*59.00
Keletas praeitų metų mode 

lių po

*29.50

Vyčiai, katalikai, o tik trys 
kunigai atėjo į tokias sukak
tuves. Kur kiti buvo tai tik 
dievulis žino. Jeigu jų kunigai 
nelanko ir neremia savo vy
čių, tai kaip kiti lankys.

Toastas gaspadinėms.
i- '

Valgis buvo skanus ir reikia 
pasakyti, kad visos gaspadinės 
tvarkingai dirbo, ne kaip ki
tuose parengimuose, kur 
padinės tarškina lėkštes 
programą.

Nors žmonių buvo visai 
žai, bet visvien tikėjausi 
matyti tuos Vyčių veteranus 
Kur vienas, kur kitas sėdėjo, 
visai ne prie vieno stalo. Pro
gramas buvo, neperdidelis. Ona 
Juozaitienė gana gražiai .dai-

• i.5 . 1 ■». '.-'.o SMOlH irt i i. t

Budrik Furniture Mart
3347—49 SOUTH HALSTED STREET

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS D803

i, Visi iki to laiko. Specialis piešinių 
dailininkai yra prašomi prisi- rinkinys bus atgabentas iš Lie- 
ruošti ir eksponatus prisiųsti tuvos ir rytinių valstijų.—Z.

NAUJIENOS, Chięago. Ili.

du prisidėjo prie vakaro su- 
rengimo ir pasisekimo.

Helen M. Kareiva.

Vidur-—Sezoninis Dresių 
IŠPARDAVIMAS

LRGENŲ OUTLETE
mes parduodam Mail Order pervir 
PUSĘ KAUNOS IR PIGIAU!

CHEVROLET

OUTLET
Chicago Mail Order Company 
511 SOUTH PAULINA STREET 
M.itšhfirld 'i.‘ and Street Car to Door
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscriptlop Rajes:
$8,00 per year in ęanąda
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Ghięągo

ŲfeaĮcymp JęjJnat
Chicagoje — paštu:

Metams ----------------------------- $8.Q0
Pusei metą 4.00
Trims mėnesiams___________2.00
Dviem mėnesiams __ _____ 1.00
Vienam menesiui ......___ ....... .X5

Chicagoj per išę$M<4S|t
Vlįtfia kepija ,Bc
Sąyaitpl ——tik:
Kfėuesiuį 70c;

Suvienytose Valstijose, no Chicagpj, 
paštu:

Metams
Pusei metų .......
Trims mėnesiams M.W.«
Dviem mėnesiams r..
Vienam mėnesiui ___

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams —$8.00,
Pusei metą .......••••••...
Trims mėnesįąm^ 2.00
Pinigu^ reikia siųsti pašto Monęy

Orderiu kartu su. užsakymu.
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Entered ąs Seęond Class Mattel 
March 7th 1914 ąt tho Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1379.

$5# 
2.75 
Uo 
1.90

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefonas Canąl 0500.

I "-at—TTS-J . ..... ...............yi j-.'.■ ..TT

NEDARBAS IR PRAMONININKAI
z ei.ai. ' 1

Amerikos Darbo Federacijos konvencijoje buvo pa
tiektas platus raportas apie Amerikos ekonominę būk
lę. Raportas atkreipia dėmesį į tą faktą, kad pramoni
ninkai, kurio kontroliuoja gamybos įmones, pirmoje 
vietoję rūpinasi savo pelno padidinimu. Bedarbių skai
čius vis dar siekia 11,060,000. Bet dėl jų pramonininkai, 
nejaučia jokios atsakomybės, — bedarbių šelpimą jie 
po senovės nori palikti vyriausybei.

Per paskutinius kelis metus pramonės racionaliza
cija gana smarkiai pažengė pirmyn. Surasta nemažai 
darbo taupymo mašinų, kurios pavaduoja darbininkus, 
šiandien butų galima paniekti 1929 m. gamybos su 3Q 
npoš. darbininkų. . .< ;

Tai reiškia, jog darbo našumas didėja. Pavyzdžiui, 
per pirmus šių metų šešis mėnesius gamyba, palyginus 
su 1934 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 16.3 nųęš. D 
tuo tarpu darbininkų samda padidėjo tik penkiais nuo
šimčiais.

Taip sakant, depresijos dugnas buvo, pasiektas 1933 
m. kovo mėnesį. Nuo to įaiko biznis pradėjo taisytis ijr 
nedarbas mažėti. Tačiau santykis tarp biznio pagerėji
mo ir nedarbo sumažėjimo nėra toks, koks turėtų bųti. 
O tai todėl, kad bįznįo pagerėjimas pasiekė 50 nuošim
čių, o nedarbas sumažėjo tik 39 nuošimčiais. Iš 9>59Qr 
000 darbininkų, kurie depresijos metu prarado darbą, 
tik 3,7000,000 ligi šių mėtų birželio mėnesio . susirado: 
sau vienoki ar kitokį dajfbą.

Tokią būklė, sąkp r^pprtą^,; nlękO £3X9 ųęięiųią,. 
Jeigu iš pagerėjusių laikų tik pramonininkai galės pa
sinaudoti, tąi netrukus mes vėl susilauksime nąųjps de
presijos. Visiškam depresijos likvidavimui Reikalinga 
padidinti darbo ’žmonių perkamąją jėgą. Kitais žodžiais 
sakant, reikia sumažinti nedarbą ligi mmimumft 
bus galima, padaryti tik tuo atveju, kada pramonėje 
bus sutrumpintos darbo valandos.

ląięvąę tobiniDkiį ęi’gąnmęijąs, kurios galėtų pasi
priešinti išnaudojimui, žinoma, negali būti ir kalbos.

MOKSLAS VOKIETIJOJE
♦ i 1 ‘ ‘ ‘ " T »

M............ T ... . ....■-.... ■.

Per ilgųę metus Vokietija dominavo mokslo pasau
lyje, Sąyo umyęrsįtejtąfe w ji tikrąį ga
lėję pasididžiuoti.

Visai kitaip yra dabar. Hitlerio įsigalėjimas suda
vė skaudų smūgį Vokietijęs mokslui. Įžymiausi Vokie
tijos mokslipinkai buvo ištremti arba patys išvažiavo 
į u^įenįus, Jie išsiskląidė po visą pasaulį. Kai kuriose 
valstybėse tapo sukurtos mokslo įstaigos, kuriose dar- 
buęjasį beveik išimtinai vokiečių mokslininkai. Pavyz
džiui, Nęw Yorke veikia vadinamas ^tremtinių univerr 
ritėtas*, kame lekcijas skaito pabėgusieji vokiečių pro
fesoriai.
i * ♦ r

Juo daugiau Vokietija praranda pasižymėjusių 
profesorių, juo jęs ųnivęrsitetai mokslo atžvilgiu daro- 
sį skurdeąpi. Pręfęsoriąis tęų skiriami ne mokslo žmo
nės, bet visokie nacių, pataikūnai ir kvailos rąsizmo te
orijos šalįnįnkai. Nieko tad nėra stebėtino, kad moks
las Hitlerio valdomoje Vokietijoje pradeda smarkiai 
smukti.

Kadangi universitetuose liko sumažintas studentų 
skaičius, tai pirmoje vietęje aukštojo mokslo įstaigomis 
galęs naudotis tik narionalsocialistų pąrtijęs nariai. Ne
ištikimieji galės, patekti į universitetus tik tuo atveju, 
jei bus vietų.

Vaitkus,Vaitkaus,Vaitkui!

VOKIETIJA IR TAUTŲ SĄJUNGA

Pagaliau Vokietija formaliai pasitraukė iš Tautų 
Sąjungos. LigUšio menesio 21 d. ji galėjo savo nuomp- 
nę pakeisti. Vądinąri, pasilikti Tautų Sąjungoje. Bet jį 
to nepadarė: nufąrę nutraukti ryšius ir išsiskirti iš kb 
tų tautų.

Vokietijos nesusipratimai su Tautų Sąjunga prasi
dėjo pernąi, kada Hitleris paneigė Versalio sutartį ir 
pradėjo ginkluotis. Tie nesusipratimai privedė prie to, 
kad Hitleris atšaukė iš Tautų Sąjungos savo delegatus.

Per metus laiko Vokietija yis dar nesiskaitė visai 
pasitraukusi iš Tautų Sąjungos. Ji galėjo bile kada 
grįžti. Bet, matyti, Hitleris mąno, jog jąm bus geriau 
pasilikti nuošaliai: tada jis turės laisvesnes rankas pra
dėti kokią nors avantiūrą,. Panašiai juk pasielgė ir Ja
ponija, kada Tautų Sąjunga bandė ją sulaikyti ųųę 
Mąndžurijos pagrobimo.

'V' .........*........... . ...................

SOCIALI APŲRAUDA
1 r1,1 ' .i j-.Lj 1, ■

Amerikoje dabar lankosi Anglijos darbininkų at
stovas, A. Conley. Amerikos Darbo Fęderacijos kon
vekcijoje jis padarė pranešimą apie sopialę apdraudą 
ir apskritai apie darbininkų būklę Vakajrų Europoje.

Po karo Anglija buvo labai skaudžiai depresijos 
palesta. Nedarbas tep prasidėjo jau prięš keletą metų. 
Tai buvo labai sunkį našta kraštui. Ręikėjo rupinį 
šimtais tųkataųčių bedarbių, Įr jąors buįlė buvo sunki,' 
bet vis dėlto Anglijęs darbininkams nebuvo reikalo sto
ti į eiles ir laukt} duonoj O tai todėl, kad Anglijoje yra 
įvesta socialė apdrauda.

Amerikoje, pareiškė Conley, seriale apdrauda ban
doma visokiais budais diskredituoti. ■ Ypač tą, kuri yra 
įvesta Anglijoje. Tięsa, ji tolį?gražų nėrą tębula. Ęęt 
ąu laiku trukinai bus galimą pą&$&<

Prisiminę Conlęy ir apie Italijos bei Vokietijos dar
bininkų būklę. Po tę, kąJ M įrig$iW 
darbininkų gyvenimas žymiai pablogėjo. Jų algos yrą 
ęiažinamd^ o jjįe turi, ®

Gąhėje stovi kWQ žmonių.
.T7?Kąs dėdąsi ? kją^įa $ę- 

nąą, kito iš tolo tą krūvą pama
tę.

—Tur būt, automobilis žmę-, 
gų pęrvąžiąy.o.^

—Gal kas susipešė. . ; 
i< Nųbęga pažįųyėti.

, —Kas čįą 4od.asį ? Ar užmu
šė ką ?

—Ne, Vaitkus j tuos namus 
jęjo.

Gątye skuba, vienas kitą pra
lenkdami, įmonės. Ne tai. eisę- 
na, pę tai numirėlio lydėjimąs.

žiuri, nugi žmonės bėga pas-

— Visur Vaitkus, Vaitkus, 
Yaitkųs, — pasakė per sujįįlįį- 
mo komįįętę vakarienę 
pįrąfjįųmlĮįąę burmistras Mer
kys. — Nuo mažiuko mol|i$įp 
iki bjųgįančio dienas senio iįįę- 
tu-voje visi tą pavardę minį. 
Visiems ji brąųgi, gerbtina. Su
rukusi, su skepetaite ant gal
vos sępųtė, rodos tuoj Dięvui 
dusią atiduos, skverbiasi per 
susispietusią karo muziejaus 
sodelyje mimą;

—Sūneli, balandėli, leisk nors 
kartą pažvelgti į. tą Vaitkų, — 
prašo kišdama g;sQvą po pažas
tę kažkokiam ąįįidentui.

—Musų ir žąsys1 vis žiurėjo 
į dangų laukdamos Vaitkaus,— 
pasakoja atvykęs iš kaimo ūki
ninkas.

Per tą pačią komitetų vaka
rienę prof. žemaitis pareiškė, 
vargu ar buvęs kitas, kurs bu
tų Vaitkaus daugiau laukęs, 
nri jis.

LAK pritarimas skridimui, ir 
aktyvi, pagaįba, skridimui ne- 
jvykstant, skeptikams davė 
progos visokioms kalbioms ir 
pastaboms, žiūrėk, rytą apie 7 
yaĮ. suskamba telefonas. ĘrieD 
pi,. įr Išgirsti: “na, profęsoriaų, 
kaip ten tas jūsų Vaitkus?” 
Tonas ironiškas, tulžingas. Ąr- 
ba susitinka kas, veidę to^įa 
mę-fisti?įeliška šypsena: “Na, 
Vaitkaus ar greit sulauksime?” 
Tokie paklausimai ir Aęslępįą- 
ma ironija prof. Žemaitį ląhąi 
<ąud^ą| paĮįą^davo.

;$kjpi(tis> Į>U$#mas Amerikoje 
ir mąjtęą Vąiįką, pajutęs jam 
didelį paąitikėjįną. Grįžęs kfe- 
siamaa vienam pąsakęs: 
“Vaitkus skris. Tegu tijc oras 
pasitaisys.”

Išėjo, kad -Vaitkaus skridi
mą organį^vo vienos grųpęs 
žm<m^.. fiąį ta grupė formai 
vįaą ruošą ir vada
vo, bet rėmė skridimą visi, put 
įųęn^s tokių grupių, kųrįęs

I'

jen^dalyvauįančios.

reikalams, tik niekam nesakyk 
ir neskelbk, nes man bus ne
smagu, — sakydavęs koks au
kotojas, priklausantis skridimą 
neremiančiai grupėj, kišdamas 
pinigus. Skipitis pabrėžia, kad 
Vaitkaus skridimą ruošė visa 
Amerikos lietuvių visuomenė, 
o padėjo taip pat visa Lietuvos 
'visuomenė. Tad šis skridimas 
turėtų būti akstinas vienin
giems visų lietuvių lietuviš
kiems žygiams,

lįų. Dabar ję . butas Uetųvos 
viešbuty j ę kąjp. koks gėlynas. 
Nespgja vienos nuvysti, kaip jų 
vietoje atsiranda naujos.

Kiek gėlių teko Vaitkui suti
kimo dieną! Jam buvo puokštės 
Įteikiamos, jis buvo gėlėmis 
apiberiamas. Gėlėmis pražydę 
jo kelias tik įkeliavųs į Lietu
vą. Tiek pakeliui J Klaipėdą, 
tiek Klaipėdoje, tiek Kauno 
serodrome, Kauno gatvėmis va
žiuojant —r gęlės, gėlės, gėlės...

Jomis Vaitkus pasidalinę, ir 
su Darium ir Girėnu, jų kars
tus lankydamas... Ar nę jie 
įkvėpė jam niintj. skristi tėvų 
žemėn, ar ne jie sužadino jo 
pasiryžimą tą mintį įvykdyti? 
Beje, Vitkus sakosi Pąriaus 
ir Girėno asmeniškai nepaėmęs 
ir jų kelionės metu tąrnayęs 
Amerikos kąriųomepėję.

. Gėlių proga negalima nepa
minėti yieno įdomaus epizodo 
Vaitkaus sutiktuvių dieną.

Tuo metu, kai aerodromas 
plyšo nuo ovacijų Vaitkui Kau
no gatvės, balkonai, langai bu
vo pilni žmonių, laukiančių at
važiuojančio Vaitkaus automo
bilio. Žinoma, žmonės turėjo 
rankose gėlių, pasiruošę jomis 
apiberti Vaitkų. Laukė ilgai ir 
kantriai. Staiga iš Prezidento 
gatvės pasigirdo ovacijos ir į 
Laisvės Alėją įsuko dengta® 
automobilis, pro kurio langą 
iškišta plevėsavo didelė ameri
koniška vėliava.

—Važiuoja!
—VąJięrOnO-ot
Valio šaukė ir aųtompbijyje.^
Nuo riksmų pabiro Laisvės 

Alėjos medžių Jąpąi, o iš bal-j 
konų, langų, šalįgatvių — į au-

Plk. Gustaitis nurodė kitų 
transatlantinių , < lakūnų patyri
mus skrendant{’pęr rukus,' ku
rių Vaitkui ypąč apsčiai teko. 
Rukai aviacijai pražūtinga kliū
tis, kuriai nugalėti iki šiol nęr 
rasta radikaliau priemonių. 
Garsus transatlantinis lakūnas 
Molisonas skrisdamas per At
lantą pateko į rūką. Prasidėjo 
vadinamasis aklas skridfeas* 
Staiga lakūnas pastebėjo, kad 
lėktuvas savavališkai pradėjo 
eiti žemyn. Visos rodiklis la-( 
kūną pradėjo klaidinti. Iš 1200 
mtr. lėktuvas nusmukto iki 800, 
paskui vis smukdamas pasiekė’ 
200 mtr. Galima suprasti lakū
no nuotaiką dėl tokio lėktuvo 
kaprizo. Kas dedasi? Kas bus?

Bet 200 mtr. aukštumoje 
lėktuvas išnėrė iš ruko. Lakū
nas pamatęs vandeni pradėjo 
ėrientuotis, lėktuvą išlygino ir 
kelionė ėjo sėkmingai. Kas bu
tų atsitikę, jei rūkas butų sįę- 
kęs vandenį? Neišvengiamą 
mirtis.

Oro srovės iki šiol neištirtos, 
ir jei šį momentą žemėje ra
mu, tai 1000 mtr. aukštyje ga
li būti baisus Vėjas. Jei vande
nyno pakraštyje ramu, tai vi
duryje ar kitame krante lakūną 
gali laukti audros ir pražūtis..

Specialisto aiškinimai įtikina 
ir parodo, koks žymus ir reikš? 
mingas Vaitkaus žygis oro na
vigacijai. /

Dar viena aplinkybė, kuri 
Vaitkų mums, lietuviams, daro 
ypač brangų. .

Pik. Gustaitis priminė, kad 
garsaus transatlantinio Ameri
kos lakūno Lindbergo tėvas yra 
švedas, gimęs Švedijoje, kaip 
Va/tkaus tėvas Lietuvoje. Jo 
sūnūs, lakūnas Lindbergas, gi
męs Amerikoje, yra jau sua- 
merikonėjęs ir pirmą kartą 
perskridęs Atlantą jis nė žo
džiu neprisiminė savo tėvų že
mę, Švedijos net neaplankė.

Feliksu Vąit^ųs savų ^ir 
dimą paaukojo savo tėvų žemei 
Lietuvai ir toji aplinkybė yra 
mums

 Trečiadienis, spat gS, 

gatvėje yšj suužė mjnja, pra- 
dėję žymįai triųkšipingiau va
lioti.

Į Daisyės Alėją • įsukę atvi
ras, gėlių vainikais apipintas 
ąųtomobiUą. Jaųie(yažiavo Vait
kus. Bųt gėlių jąu mažaį bebu
vo likę. Visas dagiosios lyties 
pyktis nukrypę į dingusį auto- 
mębijj, kuriuo, pasirodė, važia
vo keli amerikiečiai lietuviai.

To automobilio keleiviai, jei 
jie butų šį ponių įtūžimo mo- 
ipęntą pasisuku butų gerokai 
aplamdyti...

šis epizodas sukėlė įy gar
daus juoko, lygiai, kaip yait- 
kauS: giminių apstumus; juok
dariai sąko, Vaitkaus giminės 
žadą steigti profesinę sąjungą 
savo interesams gintį... —Ą. G.

[“Lietuvos Aidas”]

konų, langų, šalįgatvių 
tomobįlį gėlių lietus.

—Tai nedorėlis komitetas: 
įsodink tu man Vaitkų į deng
tą automobilį! — kažkas pra
dėjo piktintis.

Pasipijtįnimąą plito.
-—Nu, aš prof. žemaičiui pa

sakysiu,!..,.
—G)eraj, tegu tik susitiksiu

»V r- r

Gustaitį .tai

sakysiu,!..,

Merki...
—Už tą pulk 

jau negirsiu. Tegu tik jis man 
kada pasisuks!

Ypač piktinosi dailioji lytis, 
bet daųgiąusįą tai t(ųs, fejrięą, 
buvo atsinešusios Vaitkų api
barti gėlių.

Automobilis su amęrikonįšką 
vėlįavą dūmė ir nudūmė įais? 
vės Alėja. Nespėjo jis dingti, 
nespėjo pasipiktinimas .vis kil-

_ j> j." u.;1 j n1    į j i‘x .i r-j*1 f yi .u ma?
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Atvyksta “Maisto” 
atstovas

“Maisto” Akcinė Bendrovė 
yra vienas stambiausių Lietu
vos ekonominio gyvenimo šu
lų; bendrovės veikimo laukas 
yra mėsos produktų gamybą 
ir prekyba. Iki šiol “Maistas” 
^augiausiai savo gaminių par
duoda į Angliją. Pastaruoju 
laikų “Maistas,” musų konsu
lų raginamas, daugiau pradė
jo kreipti dėmesio ir į Amę- 
.ri'kps rinką. Kita Lietuvos ga
linga ekonominė organizaciją 
'‘Pienocentras’- šių metų pra
džioje, kai kainos buvo pato
gios, Amerikon pardavė apie 
vieną milijoną svarų sviestų. 
Dabar eilė atėjo “Maisto” 
kumpiams, konservams, deš
roms etc.

Susipažinimui su Jungtinių 
Amerikos Valstybių mėsos 
produktu gamybą, konservais, 
rinkos reikęįąyįmaįs ir ypatip 
gai sų^įpašųiiųim su tų, pre
kių gamyba bei rūšimis, ko
kios yra eksportuojamos į, 
Europos ir kitas rinkas “Maį- 
sto” Bendrovė yra nutarusi 
pasiųsti į Jungtines Valstybes, 
p. Grigonį vietoje pamatyti į-, 
mones ir susitikti su mėsųs 
produktų gamybos speciali^-, 
taią.

P. Grigonis iki šiol dirbp 
“Maiste” eidamas konservų ir 
dešrų skyriaus vedėjo parei-

■............. 'T*................... 1.............!" "

čionykščių gamybą, musų 
niijiąmų produktą rų0is ir ga
mybos sąlygas.
; Ąmęrikojje jis žadą . būti 
apie 2 mėnesius laiko ir išvy
kti iš Į-iętuvos ąpįe 154ą šio . 
mėn., todėl butų pageidauti
na, kad šį savo dispozicijai 
turiųį palyginamai trumpą 
laiką jis galėtų kuo naudin- 
giausiąi sunaudpti. Pk Grigonis 
laisvai vartoja anglų kalbą, 
todėl kalbos atžvilgiu sunku
mų nesusidarys,

P> Grigoųis, kuri® New Yor- 
ke .laukiamas apie 25 spalio, 
pirmoje eilėje padirbta Nęw 
Yurkę, vėliau Clųęagoje arti
mame * kontakte su Lietuvos 
kęnsųĮais. Keikia manyti, kad 
Antikos lietuvių Ęcoąom. 
Centrui ir Vaizbos Butams p. 
Grigonio vizitas bus maloni 
dąąųjieųą. • į

Prie šios progos prisiminti
na ir tai, kad Pirmasis Pa
saulio Lietuvių Ęongresas įvy- 
kea Kaune, yra priėmęs visą 
'eįlę ekonominio turinio rezo
liucijų. Geistina, kąd Ameri
kos Lietuvių Ekonominis Cen
tras, drauge su visomis kito
mis čionykštėmis ekonominė
mis organizacijomis, tas Kon
greso rezolįucijąs apsvarstytų 
ir itųtąsi iniciatyvos jąs vyk
dyti, derinąnt su bendromis 
Lietuvos ekonominėmis pąs- 
tąngomis.

Lietuvos Pasiuntinybes 
Informacijos Skyrius 

Wasjiington, D. C.

Kas valgo lietuvišką 
sviestą

KAUNĄS, — Pey pirmus Šių 
metų 7 męn. iš Lietuvos eks
portuoja 122.423 cwt. sviesto 
(1 cwt. lygus 50,8 klg.). Per
nai per tą laikų eksportuota 
105.360 cwt. Eksportas pašo
ko 16 nuoš.

87,5% viso sviesto eksporto 
yra I rųšies. Svięstas gabena
mas. į 18 valstybių. IJąugįaų- 

,’^ų^šv^a^a 73%,
Amerikon 9,5 %? Palestinon 
6%, Belgijųjį 4%, ^ekoslava- 
kijon 3%, Sjriįon 1% jut kt.

Pirmų popietį, valstybes iž
dus yi.d.utiniįcai, Ipięįyięngm 
klg. primokėjo po 1,40 litų,.
Trrr

kad psčios Naujieiws
damas įpijsėtj, kai Prezidento gas, todėl jis gerai pažįsta' yjrą pajldijlgOS,

lĮH'd

įsidėmėtina.

■vsur a;
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Sako, Rock Island 
R. R. šaukia atgal 

darbininkus
Dirbsią ipastoviai; susiginčijo ir 

teisme atsirado dėl $200 nuo
mos; kitos žinios iš Atlantic

ATLANTIC.— šiomis dieno
mis tapo pašaukti į darbą 
daug senų darbininkų Rock 
Island R. R. dirbtuvių, prie 51- 
mos ir Wentworth gatvių. Jie 
dirbo nekaip nuo 1930 metų. 
Kelis kartus darbininkai buvo 
pašaūkti atgal prie darbo, bet 
kiek padirbėję jie vėl būdavo 
paleisti, šį kartą yra sakoma, 
kad bus dirbama pastoviau.

Rajai ir indai čia figūravo
J. Zinkus, 5050 S. Wells St., 

kuTis turi savo namą ir biznį, 
apie 2 mėtų atgal buvo išnuo
mavęs krautuvę vienam P. 
Pliuškiui. Iš pradžių biznis 
nuomininkui gerai sekėsi, bet

susipratimų, gyventojai ėmė 
jam langus daužyti. Išdaužė 
juos net porą kartų. Nustojo 
ėjęs ir biznis. Ilgainiui >P. 
Pliuškis buvo priverstas alinę 
grąžinti savininkui ir tai pada
ręs pareikalavo atgal $200 de
pozito. i

Bet namo savininkas J. Zin
kus, -pirmiausiai, negalėjo ati
duoti, nes buvo suvargęs —jo 
duktė jau antrus metus guli Ii 
goninėje sirgdama kaulų džio
va; o antra, atsisakė atiduoti, 
tvirtindamas, kad nuomininkas 
buvo skolingas nuoma už ketu
ris mėnesius, po $50 į mėnesį.

Nuomininkas nenorėjo su tiVo 
sutiktai, bet pagaliau išsikraus
tė į kitą Vietą, 1312 W. 59th 
Street, o Zinkus supirko bal
dus, leidimą ir atidarė nuosa
vą biznį. Viskas ėjo gerai iki 
pereito birželio mėnesio. Vieną 
gražią dieną atvažiavo nuomi
ninko žmona ir ėmė su Zinkm 
ginčytis. Įsikarščiavę, besigin
čiją ėmė svaidyti pajus, indus 
į vienas iki tą. žmonėms mažai

174 kuopa 
kuopą, kuri čionai 
13 metų ir rupi

Kasgi -butų jei mes nustotu
me menininkų/ arba chorų ? Ta
da viskas mirtų. Musų pa
žangiai visuomenei dr yra jpa- 
reiga Temti chorus visomis iš-j 
galėmis, t> ypač kada dabar 
čia augusi jaunuomenė prade
da skaitligai dalyvauti.

po kiek laiko dėl kokių ten ne
teko, bet Alinės veidrodžiai tai 
jau nukentėjo.

Sutaupykite Sglj 
ant visokių —

Išdirbysčių

TYPEWRITERS
Taiso —PARDUODA— Perdirba

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

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 i MĖNESĮ-
^TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

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

Telefonas DEARBORN 8444
r> TYPEWRITER

M O 1 ZTlJTV COMPANY
189 WEST MADISON STREET

MASTI® WIND0W SHADE CO.
S. J- Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMS LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI WOpD ST.)

AR JUS EINATE Į BIZNĮ?
Tavern ir Krautuvių Fikčeriai už pigesnes kainas. 

Lengvais išmokėjimais.

STANDARD STORE FIXTURE CO
644-648 W. Madison St. Monroe 5066.

Kaip reikiant pribuvo ir po
liciją, kurią pašaukė nutomiftin- 
ko žmona. Zinkus bUVo Suim
tas, o lainė uždaryta. Turėjo 
įvykti ir teismas, bet nuospren
džio, rodos, dar nebuvo.
Likvidavosi SLA.

SLA. 174 
gyvavo per
nosi sergančių pašalpa ir mi
rusių pomirtinių apmokėjimu, 
rugsėjo mėnesį buvo likviduota. 
Buvusieji kuopos nariai persi" 
•kėlė į kitas kuopas. Raštinin
kas, M. Kartoski, per ilgūs me
tus dirbęs kuopoje, persikėlė j 
No. 260 kp.

Nors ir buvo daromos pa
stangos šioje apielinkėje SLA. 
No. 174 kuopą palaikyti, kaipo 
geriausios ir tinkamiąusios lie
tuvių apdraudos organizacijos 
skyrių, apšvietos ir kultūros 
nešėją, bet viskas nuėjo nie
kais. Genesnieji iš darbuotojų; 
išmirė, o jaunųjų nebuvo ga
lima atrasti. Kai kurie nariai, 
priklausę prie kuopos, nedir
bo, o kai kurie išsikraustė į ki
tas kolonijas.

Taip dalykams Nusidėjus kuor 
pai buvo sunku .gyvuoti ir ji 
buvo priversta likviduotis.

Sporto mėgėjams z
Reikia pranešti sporto mylė

tojams, jog šioj apielinkėj at
sidarė kumštynių ir ristynių 
arena, kur kas ketverge vaka
rą sportininkai imasi. Vieta, 
prie 51th ir La Šalie gatvių. 
Pradžia 8:30 v. v.

“N.” Repofteris.

Kam, kam bet Stepo
navičiams dabar 

tikra darbymetė
Ruošia scenai operą, “Gražioji 

Galatea” ir “Pirmyn” liau
dies ■ koncertu; -režisuoja

“Blindą”.

Teatras Balius]
Subatoj, Spalių-October 26, 19351

ARMITAGE HALL — 3800 Armitagė Avė. B 

"ST “ŽYDAS STATINĖJE”! 
Pradžia 7:30 valandą vakaro._______ ________Įžanga tik 2jj>xRėptai
Bus ir muzikalis programas. Kviečiame visus atsilankyti; turėsiteM 
linksmą vakarą., ... RENGIMO KOMITETAS."
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1 išpardavimas

Prastąjį regėjimą, I __
silpnas ir kreivas akis galima L* <

dainai atitaisyti su naujai išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų akis* pašalins akių nuo* 
varg> ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas raides, 
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabiu^ akinius.

Dr. G. SERNER
lietuvis akiu gydytojas

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

----------- ----------------- ---

Kiekvienas laikotarpis, arba 
sezonas, atneša žmonijai tam 
tikrą paskubos darbą, kuris 
rūpestingai ir viršlaikiui turi 
būt padarytas, štai, paimkime 
kad ir menininkus. Atėjus žie
mos sezonui, jiems ipašidUTo 
tikra darbymetė.

Ve Ghicagos ‘VyTų
choras, kUTis ^tts'i^eda 
ginusiai iš %'ėnUijU 
dainininkų ^trotpiai fTengiasj 
prie pastatymo 'gražaus veikai 
lo “Svieto ^ind'dš”^
kuris bus ^pagražintas .gražio- 
mis daiumnis.
gruodžio TO dieną 
Auditorijoj.

“Firmyri” ėkoras M pasku
ba rengiasi prie operos ‘^Gra
žioji ^Galatea” ir liaudies ‘kon'-? 
cerio, kuris įvyks nedčiiaj 40; 
d. lapkričio C. ■$. F. <S. 
tainej, 1126 W. 18 ‘št., 
jau galima gaifti ;pas dhbTo 
-narius. Tdlimesn^j ateityj 
choras regias i išpildyti kele
tą programų dr pastatyti eilę 
gražių operečių.

“Nanjos ‘^Gadynės” Choras 
irgi dirba sušilęs, lYeS Spalių 
27 d. rengiasi prie gražaus 
koncerto, kuris įvyks l^feTda- 
žio svetainėj. Taipgi Ten-!: 
giąsi išpildyti Turtingą (pr'0gra-‘ 
iną Keistučio kliitkui. Taigi, 
chorai turi dirbti su dideliu 
įtempimu nežiūrint ar tai lytų 
ar sniglų ST 'butų Šaltis. Visas 
tas įtemptus darbas eina po 
priežiūra Steponavičių šeimy; 
nos, kuri daugiausiai .muzikoj 
pasižymi tarpe lietuvių.

įų gtlygininras 7
Bet dabar paklauskime ką- 

gi. dainininkai it 'mokytojas 
gauna už Itą kųltuHnį ir feūnkų 
darbą, kuris reikalauja ne lik 
Ikiimų, bet it finansinių pas
tangų. Viėriintelis jiems atly
ginimas —• tai skaitlingas at
silankymas į parengimus. Juk 
tai yra- daug lengviau 
pirkti įžangos tikietas, 
važižnėti ant pamokų.

kauniečiai Sutiktų ’ 
Vanagaiti

J. Yuška palygina Chicagietį 
su laikra^iu Sekmadie
nis', kurio spaustuvę jjiktk 
piliečiai sudaužė.

I 1

Sį). 20 d., Amerikos Lietuvių. 
^Piliečių suvirinkime ‘kalbėjo p,, 
Jonas Yuška, “Hollyvyood Itin” 
savininkas, 2417 W. 43 st., 4cą 
tik grįžęs iš Lietuvos ir Kau
ne .pasitikęs Įeit. F. Vaitkų. JY 
Yuška yra Žymus -ALTASS 
darbuotojaa Rrighton Parke,' 
daug ptišidėjęs darbu ir fi
nansiniai prie skridimo įvyki- 
inimo.

(Pradėdamas kalbėti, jis pa
reiškė, kad reikėtų kalbėti 24 
valandas ^apie tai kaip gra-! 
žiai -Lietuvos žmones pasitiko 
lakūną. Tukstačiai žmonių 
suvažiavo iš provincijos į Kau
ną Vaitkų pamatyti.

J. Yuška kalbėjo tokioje te
mo j e, kaip jau “Naujienų'* 
skaitytojai skaitė šeštadienio 
ir pirmadienio laidose. Už tai 
jo kalbos nekartosiu, tiktai pa
rašysiu kaip vienas kliubiečių, 
rodos, drg. Romanas, uždavė 
klausimą: ką Lietuvoje žmo
nes mano apie Antaną Vana
gaitį už tai, kad jis visaip 
šmeižė antrą (skridimą, AL-< 
TASS Valdybą tiesiog vągino, 
o F. Vaitkų visaip terliojo?

“Tautiškas pelų maišas
Kalbėtojas į klausimą' atsa

kė. “&tai kaip Lietuvos žmo
nes atsineša į tokius, kaip Va
nagaitis. 'Kaune yra laikraš
tis “Sekmadienis”. Jis buvo 
pradėjęs kalbėti prieš skridi
mą ir pajuokti lak. Vaitkų.

“Kada Kauną pasiekė telM 
gramos, kad Vaitkus apleido? 
New Yorką! ir skrenda Kaftt-į 
nan, tai ’UAiVersiteto studentai^ 
greitai susirinkę išdaužė 4aik-» 
raščio redakcijos Tagus, 
daužė mašinas ir visą spUttstu- 
vę beveik stin'aįfcino.
šiai įvyktų ir sU >Vahągąiči,u,’ 
jeigu jisai pasirodj'tų feauhe’ 
su savo laikraštuku. feune; 
ir Lietuvoje Vanagaitį niekas, 
kitaip nevadina, kaip 
ką pelų maišą’V kuris ‘‘daT 
ri drąsos lietirvin VafdMfe”. '

Lietuvos ^Žmones gerai M 
*Wo, kad Vanagaitis ignoravo 
^atį^isi aš fearianš it 'Girėno, o 
kai ^žWo, 4ai Šme sveika-’ 
'mariją giedoti ir dolerius rinkai 
fti, patdavin^damas jų pavei
kslus savo randai ir rinkda-: 
(imaš dcdeinnS savo laikraščio 
teffinmL TzUtg’Į?. v

•ifai^ S1♦ (p.----- - ------------

Perspėja lietuvius 
Saugotis gudraus 

apgaviko
J. Tarvid, “Naujienų” skai

tytojas, ptaheša, kad per lietu
vių namus eina gudrus apgavi
kas, pasiduodąs vardu “Bur-' 
Jcauškaš”. Atėjęs į namus ir 
radęs šeimininkę vieną, jis pa
sako, kad „ jos vyras pasiskoli
nęs iš jo kokį tai įrankį, kuris 
jam dabar labai reikalingas.

Šeimininkei ėmus -ieškoti, ap
gavikas ima -žiūrinėti ir dairy
tis J<Ur gali būti sudėti pinigai 
iir brangenybės. Jei gali, pasi
vagia. Jei šeimininkė įrankio 
nėatran'da, tai pataria jai žiū
rėti per stalčius, vyro kišėnius 
—-ko jam tik ir tereikia.

Vyrukas apie -24 metų 
Žiaus.

Rimkaitė ir Helen Rimkaitė. 
Taipgi Albina Trilikaitė ir Ste- 
11a RimkaitėS dainuos solo iš 
operetes “Gražioji Galatea”.

Devintą valandą vakare at
sukite savo radio į stotį WSBC.

Budriko Programas

am

Vartotą daiktų išparda
vimas labdarybės labui

Kaip irBRIDGEPORT, 
-kiekvienais metais, taip ir šį- 
met Fellowship House lablary- 
bės 'įstaiga rengia vartotų daik
tų išpardavimvą. Jis įvyks ry
toj, ^krautuvėje adresu, 3335 S. 
Halsted Street, nuo 10 ryto iki 
5-ių vakaro.

Tarp išstatytų dalykų bus 
baldų, rūbų, avalines, ketpurių, 
etc. Visas pelnas skiriamas 
palaikymui suaugusiems ir vai 
kam įvairių kliasių ,kurias į 
Staiga operuoja.—(8p.)

■i į ,4 . ■>. f i/ i . i. U— .1 ■

Šįvakar pilietybės 
pamokos lietuviams 
Fellowship rūmuose

šįvakar Bridgeporte, Fellow 
ship House rūmuose, prasidės 
.pilietybės pamokos lietuviams. 
Ten bu‘s mokoma ir anglų kal
ba, 
kia

Ir štai, Budriko radio pro
gramai Vėl sugYjžo į didžiulę 
WCFL stotį. - Subatos vakare, 
nuo 9:30, ir, nedėlioję, nuo 10 
-vai., su tikru malonumu teko 
gėrėtis Budriko puikiais pro- 
gramais, gražiomis dainomis,; 
šaunia orkestrą ir jos harmo
ningu išpildymu lietuviškų ku
rinių.

Programo atidaryme daly
vavo ir Lietuvos Konsulas Chi
eagoj e, p. Kalvaitis, kuris sa
vo turiningoje kalboje nupiešė 
Klaipėdos padėtį. ’O musų žy
miausių dainininkių, ponios 
Elenos Rakauskienės ir Noros 
Rugienės dainavimas—tai tik
rai hipnotizavo klausytojus.

Didelis kreditas tenka ir p. 
Budrikui už tokių (programų 
davimą iš didelės ir brangios

radio stoties, kuTi ne vien Ohi- 
cagoje, bet ir už kelių šimtų 
mylių nuo Chicagos kuoaiš- 
kiausiai yra girdima. Beje, te
ko nugirsti, kad greitu laiku 
Budriko programai sekmadie
niais iš stoties WCFL bus duo
dami 5 vai. po pietų, tačiaus 
dar šią subatą ir nedėlioję bus 
vakarais, nuo 9:30 ir 10 vai. 
Klausysimės.

Kaimynas.
——   ■ ■■■'■»■' .......................... .

PERDAUG SVERTI PAVOJINGA JUSU 
SVEIKATAI

Numažinki! svori saugiai su 
METABOLIN

Dykai medikais egzaminacija ir patarimas. 
Keturių savaičių gydymas kainuoja tik 
$5.00. Telefonuoklt, rąžyki t arba atsižaukit. 

Metabolin Laboratories, 
601 NORTh State street, euteago, ui.

Phone Delaware 0557

Urane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

PRINCESS TEATRE 
So. Clark prie Jackson 
Antra savaitė rodoma 

SOVIETU RUSIJOS FILMĄ 
“KAIMIEČIAI”

25fl ikt « Vai. kasdien

(jRINL.
aECOMMf NDED 

F0R40YFARS

J. P. RAKŠTIS
1900 SO

Viena didžiausių aptieki) Chicagoj

JT OUICKLY

TtRĖD
i REDDENFDJ

indas ir kitas Gyduole 
uisite Musų Aptu-koj.

Už pamokas mokėti nerei- 
Pradžia 7 v. v. Mokytoja 

•F. Mikužiutė. Fellowship 
adresas, 831 West 33rd PI.

Graborius S. C. Lacha- 
vižius Roselande

&0ŠfetAND — Spalių 15 d., 
<Rožitj Žemės lietuviai - pilie-' 
^čiai sulaukė naujo lietuvio 
^raboriaus, S. C. Lachavičiaus, 
42-44 -TE. 4^08th Street. Jis įren
gė kolyčią, kuri įyra erdvinga 
ir gražiai išpuošta.

N. Radis dirba kaipo La- 
čhavičiaus padėjėjas. jų te- 
jef'onas, Pullman 1270.

Senas Pertis.

Trio linksmins ‘Nau 
jfemĮ’ Radin ‘ MB A

Šis trio susideda iš šių pane- 
« ’• A.-Ilvin n TV.111 Iro, 4-5 Stella

nusi- 
negu

FURNACE
TAISYMAS

DEGINIMUI PUODAI, 
svarui 18c; musų 
kaina ------------------------

kitui 
i4e nuinu ---------- ■■■■■ .....—

GROTELIAI, kitur svarui 1CA 
20c; musų kaina -----x.
VANDENIUI VIEDRIUKAI, 
kitur svarui 22c; 1.6 C
musų kaina -------------
PELENAMS KRATYTOJAI, 
kitur svarui 22c{ 16^
musų kaina —--------* w r

Rimkus, A. Orsi 
kaitė koncerte

Lietuviai , daihiriinkai, ip-lė 
Helen Bartush, Stasys Rim
kus, ir naujas tąlentas, Aldoną. 
Kristukaitė, >šį sekmadienį‘dM-! 
nuos koncerte, 'kuris yra ren
giamas Kimball Hali svetUinej,' v 
306 South AVsibash ^veiitfė. h

Vakarą '•'rengia dainininkų 
mokytojas Ąlexander Nakutin,.. 
ir programą išpildys' išimtifiAi" 
jo mokiniai.

S. Rimkus žada sudainuotų 
be kitų, Galkausko “T’rife Šerto1 
Kurgano”. P-lė Aldona 
tukas atliks tris daina’s, tarp 
jų, Šimkaus, *‘Oi greičiau, grei
čiau”.

Helen Bartush, kiek, laiko at
gal laimėjusi Society W \Ath'e- ‘ 
rican Musician’s konkursą, ke-’ 
lėtą dienų atgal vėl pasižymėjo^ 
laimėdama N. B.'C.'w'Ohtoaga1 
City operos pirmą dovaną. Ji 
dalyvaus operoje, atein'giftį'šb-j 
zoną, kuris nėtrukus atsidaro.

Persiskyrė, su šiuo pasauliu 
spalio 20 dieną, 7:45 valandą 
•tytd ti93$ $>4 sulaukės Vhseė 
dmžiaus, giihes Kaišedorių 
apskr., Žiežmariu parapijoj, 
Biatonų kaime. Nabašnykas gy- 
VePo \po mumeriu 4608 South 
Spaulding Avė. Tel. Lafayette 
0524.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Raljko ‘ dideliame nuljudime 

ftukteii Evą, brolį Motiejų, bro
liene Karolina Sinkus, 3 anū
kus Olgą, Alfonsą ir Liliją 
gimines.

, Kūnas' , pašarvotas randasi 
'4605 'terorriiftttge AVe. ' 
. Laidotuvės įvyks ketvįrtadįe- 
uiL et^lio --24 Hiėhą, 2 Vai. pu 
pietų iš ,JV F. Eudeikio, kaply- 

^čtos į Tautiškas kapines. '
Visi a. a. Jono Sinkaus gi- 

mihės, draugai -ir pažystami 
ekat ntfoŠifdžiai kVieČiami da
lyvauti laidotuvėse ir. suteikti 
•jatti paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Duktė, Brolis,... Brolienė, 
Anūkai ir ’Giminėfe.

Patarnauja laidotuvių direk- 
tdtiuė J. Mideikie, TAfeįo- 
nas Yards 1741.

Rankomis padirbti 
ACCORDIONS

Puikiausios rūšies, 
žemiausiomis kai
nomis. Pamaty- 
kit mus pirm ne
gu pirksite. Be 
obligacijų. ' Eks
pertai mokytojai. 
DYKAI KATA- 
LIOGAS.

INTERNATIONAL MUSIC CO.
1014 Blue Island Avė. Chicago

P. CONRAD
STUDIO

420 W.63rdSt
Englewood5883-58'40

Dbr gražiau, moderniŠ 
kiau įrengta.

BBMl
i

PIGIAU

Mes tarime pasirin
kimui pilną ataką 

WHOLESALE IB 
RETAIL

Kitų Furnace Ir Boi
lerių dalys apkainuo- 
t o s proporclonaliai 
pigiai.

ACME FURNACE REPAIR 
PARTS CO. [2 krautuves!

BOILERIŲ
DALYS
DŪMINES TAUPOS 

colių įlenkimas arba 300
paipa ---------------------
8 colių įlenkimas arba 
paipa ________________
O colių Įlenkimas arba
paipa *TV^
10 colių įlenkimas 
arba paipa 

26 Gaure Galvanisuotl.

123 -N; HALSTED STREET 
Tel? Heyniarket 0(il0

1010 ST. CHARLES ROAI). 
Tel. Maywood 22.

JOHN P EWALD
' \ s.-į’ '----- . ‘ ;-5Ą ,nį J

LOANS and INSURANCE
Jeigu reikalau ji pinigų ant I’irmo?MprgiCid,; arba 

apdraudos nuuį ugnies v<" ?», <,</I. ;-ts;šauk •

840 Wešt 33rd Street
TELEFONAS: YARds.2790 ar6a'279E

1 KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
! ■ c- RAŠTINĖJE

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJ®

lis skyrius yra vedamas tikslu pagelblti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairių paprastų ir nepaprasti 
daiktų, intaisų it reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimą Be
galite sdsirašti ko jieŠkot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
ju bu« galima gauti.

ANGLYS
COAL

• PIONEER
Pocohoirtas Mine Run, tonas

- $7.40, perkant 5 tonų lodą,
SHULM1STRAS BROS.

Ž405 W. 42nd St.
Phone Lafayette 6300

STOGU DENGIMAS
ROOFING

THE BRID6EP0RT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai** 

symo? Pašaukite mu» ir mes paaa- 
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystls 
darbi.

8216 So. Halsted Street 
TeL VTCtorr 4M&.

BOILERIAI
BOILERS

BOILERIUS TAISOM IR 
? VELDINAM

24 valandų 'phtarnavimas. 
GtARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE 
3240 Suhthl Archer Avenue, 

2 blokai i vakarus nuo Ashland Avė.
TeL - Virginia 1930.

SIUSKIT PER.

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės'ir 
taippataria hietuvoibankai
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organizatorius

orkestras. (Sp.)

COAL

Redakcijos ats

PRANEŠIMAIv

For Rent4

i

Business Service 
Biznio Patarnavimas

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phona Yards 84OH

“Aš manau, kad jus, broliai 
ir sesutės, suprantate, kad 
Vaitkus ne iš prievartos skri
do per Atlantą ir savo gyvybę 
statė j pavojų. Vaitkus yra

“Lai negryšta jie į tėvynę 
Lietuvą”

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

“Ura!” “Valio! Vaitkus did- 
vyris, valio!” pąsigirdo didžiau
sias Šauksmas, bet kaimiečiams 
apsiraminus vėl pradėjau kal- 
bėti:

1981 PACKARD, tikras custom pa- 
budavotas $285. 1930 Buick 57 se-
dan $254. Chlysler 65 sedan $195. 
Statykit savo sąlygas. Western 
Motors, 8966 Archer Aye.

P-nas Antąnas Mikshys, Mt. 
Greenwood žymus darbuotojas, 
sunkiai apsirgo. Išgabentas j

Apie 3000 lietuvių 
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ar Tamsti esi nariu? 

Jeigu nesi, tai kodėl?

....Senam Antanui?—Jūsų pra
nešimas vakar netilpo per klai
dą, ne dėl kokios kitos prie
žasties.

CLASSIFIEDADS

‘.t

NIEKO NEIMOKfiT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, 4 body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, virgai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
keli

2511’ Milwaukee Avė. Bei. 4845

YuškaPasakojaKaip Lietuvos
Kaimiečiai Laukė Vaitkaus

Chicagietis J. Yuška nuo vežimo pasakoja 
kaimiečiams apie Vaitkaus skridimą. Kai

miečiai piktinasi skridimo kenkėjais
(Tęsinys)

didelio žmonių susido- 
ir pačių žmonių skati- 
tęsė pasakojimą p. J. 
pasilipau ant vežimo

Žemaitijoj ir pra-

Delei 
mėjimo 
namas, 
Yuška,
Naumiesty, 
dėjau pasakojimą apie Įeit. Fe
likso Vaitkaus žygį, apie' jo 
skridimą per Atlantą, apie tuos 
pavojus, kurie gręsia žmogaus 
gyvybei vargu kas galėtų ap
sakyti, Mes neturime tiek žo
džių atvaizduoti klastingojo At
lanto' žiaurumą, nei įvertinti tą 
žygį, kurį atliko Feliksas Vait
kus dėl lietuvių garbės.

Jis perskrido Atlantą tokiu 
laiku, kada viesulos ir audros 
drumstė debesis virš Atlanto, 
o tarp miglų, lietaus ir šlap
drabos juros giltinė taikėsi 
musų lietuvį jaunuolį paskan
dinti į juros šaltus kapus.

“Vaitkus betgi nugalėjo vi
sus Atlanto žiaurumus. Jis per
skrido ir musų tautai ir vi
siems pasaulyje gyvenantiems 
lietuviams atnešė didelę gar-

baigęs ir universitetą ir augš- 
tuosius mokslus. Jis turėjo 
Amerikos karo aviacijoj tarny
bą. Bet jis pamėgo mus. Jūsų 
užjūrio brolius sesutes, su 
kuriais persiskyrėte keletą ar 
kelioliką desėtkų metų. Jis aiš
kiai suprato, kad mes gyven
dami tarp svetimtaučių per 
metų metus buvom skaitomi 
kaip nekultūringos tautos žmo
nės, kurie nieku pasaulyje nė
ra atsižymėję. Jis troško pa
rodyti, kad ir tarp lietuvių yra 
drąsuolių ir daug sugabesnių 
žmonių, kurie gali prisidėti prie 
pasaulio progreso. O tuo buvo 
musų lietuvis jaunuolis Vait
kus. Jis nutraukė tą uždangą, 
po kuria buvo paslėpta lietuvių 
tauta. Jis, parodė, kad ir mes 
nesam atsilikę nuo kultūringų 
pasaulyje tautų,”

“Valio Vaitkus! Valio!” nu
skambėjo griausmingi balsai 
per miestuką ir vis daugiau 
kaimiečių rinkosi. Išgirdę kal
bą apie Vaitkų, palikę vežimus 
spietėsi buryn. Taip į trumpą 
laiką jau buvo apstoję keli šim
tai žmonių apie vežimą,' ant 
kurio aš buvau pasilipęs jiems 
sakyt “spyčių.”

Žmonės buvo labai susidomė
ję ir iŠ visų kampų girdėjosi 
skirtingi klausimai. Jie nekant- 
rąvo ir nelaukė iki aš prieisiu 
kalboje atsakyti to įvykio svar
biausius dalykus. Ir tam jau
dinančiam momente iš mano 
“spyčiaus” virto debatai.

1■t.*.-.

.. .bet, kada viskas pasa
kyta ir padaryta, vistiek 
priguli nuo pačio cigarete 

...klausimas yra.
ar jis jums patinkat*

Kad Chesterfields yra lengvesni ir turi geresnį skoni 
nėr. netikėtu'daigtu...

Ukininkas kuris augina tabaką, sąkrovinin- 
kas kuris jį parduoda augsčiausiui siulytojui, 
kiekvienas vyras, kuris tik žino ką nors apie 
tabako lapus, jums pasakys, kad reikia turėti 
lengvo nunokusio tabako kad padarius gerą 
cigaretą

Gamindami Chesterfields mes vartojame'lengvus, 
nunokusius., namiė-augintus ir turkiškus tabakus.

Jabar, kalbėdami apie cigaretą kuris 
jums patiks... tai norite pamąstyti ar jis 

; , . , ' ■ ' • • , r’ ■ \

yralengvas, norite pamąstyti apie jo skonį 
. ' ■ . • * ■ '■ • ■ ■ ■ ‘

“Ar jie lietuviai?”.
štai vienas susikūprinęs se

niokas stovėdamas priešakyje 
vežimo šaukia: ar Vaitkus pa
siliks Lietuvoj ant visados ? Ki
tas : ar aš poną galėčiau pa
klausti, kaip 'yra, kad Lietuvos 
laikraščiai rašė, kad Amerikoj 
yra tokių žmonių, kurie šmeižė 
lakūną. Pasakyk, ponas, prašo 
kaimiečiai, ar tie žmonės yra 
lietuviai, ar tik išmokę lietu
viškai kalbėti?

Klausimas apie Vaitkaus 
šmeižikus buvo labai nemalo
nus. Matyt, Lietuvos kaimie
čiai suprato, kad Vaitkui ren- 1------, įkas, visiems žinomas, ivi. si.ei-
giantis kelionėn per Atlantą'^ toda abejon5s n6ra, kad 
visi Amerikos lietuviai turėjo bus gerai suioštas. ‘<žydas Sta- 
Įani pagelbėti, kadetas žygis .-tinėje” yra labai juokinga ko- 

mediją. Be to, jį sulos seni, pa
tyrę lošėjai —- veteranai V. 
Paškauskas, senas ^scenos mė
gėjas ir nepamkinomas savo 
rolėje; p-ia K. Radišauskienė, 
kuri savais laikais lošimu pub
liką žavėjo; p-d^ĄIftzas, senas 
lošėjas, Northąįidfe&ams pir
mu syk loš. KaS 'gi neatsimena 
buvusio Pipiro, ?‘dabar • beveik 
jau vyro Smalęlįo, ’kuris tikras 
artistas ? Jis irgi loš.

Be perstatymo yra užkvies
ti dainininkai Nora Gugienė, 
Jonas Čepaitis ir. kt.

Trumpas kalbas pasakys Dr. 
A. Montvidas ir . SLA iždinin
kas adv. K. P. Gugiš.

Po programo bus šokiai prie 
geros muzikos. Vakaras iš vi
sų frontų bus įdęmus. Be abe
jo visi yra iŠsilgę tokio turi
ningo vakaro. Jis įvyks spalių 
26 d., vakare, Armitage Hali 
(J. Grigaičio), 3804 W. Armi
tage >ye..—PL 7

jam. pagelbėti, 
butų pasekmingas. O čia dabar 
Lietuvos laikraščiai rašo, kad 
Amerikoj kokie ten vanaginiai 
žmonės ir kitokį sutvėrimėliai 
prašę Dievo, kad Vaitkus kur 
nors sprandą nusisuktų arba 
prigertų juroj. Kas jie nebūtų, 
katalikų, komunistų ar vana
go išperos, visgi jie yra lietu-, 
viai. Tos pačios musų tautos 
žmonės. Tie patys užjūrio lie
tuviai, kurių broliai ^ir sesutės 
dabar stato man klausimą, ar 
jie yra lietuviai,, ar tik išmokę 
lietuviškai kalbėti. Ar jie yra 
lietuviai, kad jie niekino ir 
šmeižė tą žmogų, kurį visas pa
saulis gerbia, kuriuo dabar vi
sa Lietuva didžiuojasi ir kuris- 
dėl musų labo statė j pavojų 
savo gyvybę? Ar jie yra lietu
viai? Ką aš įturėjau atsakyti?

Taip, tas nemalonus, žiaurus 
klausimas mane apsvaigino. 
Bet visgi aš turėjau tiesą pa
sakyti. Ir kaip tik prasitariau, 
kad jie lietuviai ir tai darė tik 
dėl keršto ir pavydo, minioj 
suužė balsas b-u-u, b-u-ų ir pa
sigirdo balsai, kad lai tie su

tvėrimai daugiau nesūgryšta į 
savo tėvynę Lietuvą.

Kaimiečiams apsiraminus aš 
vėl pradėjau kalbėti.

F. Bu!aw.
(Bus daugiau)

Sako, šis vakaras 
“įdomus visais 

frontais”
NORTH SIDE. — Seniai lau

kiamas perstatymas - “žydas 
Statinėje” jau artinasi.

šį veikalą sumokino dailinin
kas, visiems žinomas, M. šilei-

■- kad

Apsirgo p. Antanas 
Mikshys 

Bluė Island Hospital, 12950 
Gregory St., Blue Island, III.

A. Mikshys yra SLA. vieli
nes kuopos
taipgi žymus darbuotojas Chi- 
cagos Lietuvių Draugijoje, 
šiandie ryte, p. Mikšiui daro
ma sunki vidurių operacija. 
Velijam jam greit pasveikti ir 
po senovei darbuotis lietuvių 
kultūriniame ddrbo lauke.

Petras Bedalis.

Pagerbė Lf Klein krau
tuvės steigėjo atmintį

Beveik šimtą metų atgal vie
nam, Rusijos ghetto gimė L. 
Klein. Avyko jis Amerikon, 
ilgainiui atsidūrė Chicago je, 
kur, sekdamas savo genčių pė
domis, įėjo į biznį. Jis įsteigė 
krautu/ę, kuri laikui bėgant 
išaugo į didelę įstaigą, dabar
tinę L. Klein. Departamentinę 
Krautuvę.

Jo sūnūs, Irving N. Klein, ir 
krautuvės darbininkai pagerbė 
steigėjo atmintį. Įstaigoje, prie 
14-tos ir Halsted gatvių, įvyko 
iškilmės, į kurias visi Klein 
klientai buvo atsilankę. Senes- 
niėms klientams buvo surengtos 
vaišės, bet visi kiti buvo apdo
vanoti gėlėmis ir kitąis suve- 
nirais. Dienos metu koncertavo 
ir

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

Cį'įi ..dėllengvumo 
.. dėl geresnio skonio

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
Konkursas baigsis spalio 31d. 
Metas tuoj visiems rašytis 

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
Ofisas atidaras 

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

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA 

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

CLASSIFIEDADS
........... - ............... —“

_ _____ Automobiles______
SPECIALIS BARGENAS

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

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

Visi karai, išrodo kaip natiji.
$10 imokėti, kita dali pinigų išmo

kėjimais arba mainysiu i kita karų.
P. WALTERAITIS 

4614 S. Western Avė. 
Tel. Lafayette 1329

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

Mine Run ...........   $5.75
Lump, Egg ar Nut ......................... 6.00
Screenings ................................... 4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau
kaip 2 Tonus.

Tel. KEDZIE 3882.

4

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

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

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

- 50 met.
<

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai______

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentų 

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

naujas ir vartotas ....... 1..........  $20
$65 Martin naujas sax ............... $45

Gitara $4.50. Visi bubnai.
GOLDSTEIN MUSIC SHOP 

914 Maxwell St.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ 

Taipgi kautai paimti i mainus, 
juodas pony kautas 

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

Jackettes 
46 kailiukų scarfs nuo 

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO.. 

166 N. Michigan Avė, 
Atdara iki 9 vakare.

$18 
$24 
$38 
824 
$32 
$26 
$44 

$150
Ir daug kitų.

............ $8 
$3 iki $18

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU ‘ pusininko { Taverno 
bizni — Vienai moterei persunku. 
Anna Pūkis, 87th St. ir Forest Avė 
Willow Springs, III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA abėlnam namų darbui, 
prižiūrėti kūdiki. Geri namai, 3 
kambarių apąrtjnentas, $4 i savaite, 
su skalbimu $6i Vanburen 4675.

RENDON Storas 2646 W. 63rd St. 
geroj vietoj, nebrangi renda. Atsi- 
šaųkit Žydukas, 4707 S. Halsted 
St? Yards 0803.

Furnished Rooms
RENDON 2 kambariai furnišiuoti 

ar nė, Marouette Parke miegamas ir 
virtuvė. Telefonuokite iš ryto arba 
vakare po 6. Tel. Hemlock 9258.

RENDON, šviesus, šiltas frontinis 
kambarys su visais patogumais, pi
giai. 3419 S. Union. 2 lubos.

Business Chances
Paidąyimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavernas su res- 
torantu. Geriausia vieta dėl biznio 
Pilnai {rengta. Atsišaukite

4311 So. Halsted St.

TAVERN pardavimui, kampas prie 
karų linijos, ir šapų, pilnai {rengtas, 
su laisniu, $Į>00 — 6556 So. State St.

PARDUOSIU 2 tavernas labai pi
giai, geroje vietoje, nes vienai mo- 
terei 2 bizniai persunku. Kreipkitės 
telefonu Lafayetta 5066.

PARDAVIMUI grosemė, rūkytos 
mėsos, ice cream ir visokiu smulk
menų krautuvė. Gera vieta — iš
dirbta per ilgus metus. Visokiu 
tautų apgyventa, 2534 W. 45th PI.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

GYVENK UŽMIESTY 
DIRBK MIESTE

Padarysit daug pinigų augindami 
grybus, uogas, paukštiena ir daržo
ves. Mes siūlome mažus šmotus 
žemės, Labai gera derlinga žemė 
kurioj bile kas augs. Miesto van
duo, elektriką, telefonas. Tiktai 
$175, $10 {mękėt. Likusi lengvais 
išmokėjimais. Matykit mus tuojaus. 
Tiktai keletas beliko. štai jusu 
proga. % mylios i vakarus nuo 
Western Avenue ant 159-to St.

McKEOWN’S ACRE FARMS. 
Mes kalbame lietuviškai.

Exchange—Mainai
MAINYSIU groseme ir bučerne 

priskaitant 1—6 kambarių ir 1—4 
kambariu flatus ant 2 Batu arba 
bungalow Berwyne arba Cicero!. 
Tel. Willow Springs 68. 88-rd ant 
Archer kampo.

Real Ęstate For Sale~
Ponis vintu i

GERAS 2-jų flatų medinis 2511 
W. Harrison, 6 kambariai. Geroj 
apielinkėj, arti gatvekarių ir “L.” 
stoties. Priimsiu dalini mainų. 
C. W. Seignious. kamb.» 1711. 77 
W. Washington St. - . <
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