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Taika Gal Bus Europoj, Bet Ethiopijoj Skerdyne
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Kas Yra Tie EthiopaiKAUNO AERODROME, LAUKIANT VAITKAUS

Italija ir Anglija Daro
Taikos Gestus
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Ethiopai išmušė
400 italų
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Nors virtinė jurinlfakų turėjo sukabinę rankas, o kelios eilės kareivių atėjo jiems talkon, jie 
negalėjo suvaldyti 50,000 minios, kuri atėjo į Katino žerodromą Vaitkaus pasitikti. Paveikslas 
parodo minią, dar tvarkingą, laukiant Vaitkaus. Priešakyje estrados stovi miesto maj. Merkys.
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Italija sako laukianti tinkamo jai taikos 
pasiūlymo Ethiopijos klausime

Menkai apsiginklavę ethiopai eis j tikrą 
skerdynę prieš italų ginklus

Italija ir Anglija 
eina prie taikos

LONDONAS, spalio 23 d. ~ 
Mussolini paliepė, kad 10,000 
italų kariuomenės butų ištrauk
ta iš Libijos, italų kolonijos ties 
Egiptu. Anglijos užsienio mi
nisterija išreiškė pasitenkini
mą tu*o Mussolinio paliepimu.

Anglijos kabinetas svarstė, 
kad dabar reikėtų ir Anglija; 
ištraukti kaikuriuos laiyus iš 
Viduržemio juros.

• •Sakoma, -kad nutarimas Iš
traukti kelis laivus jau ir bu
vęs padarytas.

Anglijos premieras Baldwin 
pareiškė, kad Anglijai būtinai 
reikia padidinti apsiginklavimą, 
nes Anglijai labiausia teksią 
daboti, kad tautų sąjungos nu
tarimai butų pildomi.

11 a 1 i j a parangi 
išklausyt taikos 

pasiūlymus
d.RYMAS, Italijoj, spalio 23 

—Italijos valdžia šiandien pa’ 
reiškė, kad yra patenkinta An 
glijos užsienio ministerio Hoarc 
kalba pasakyta parliamente.

Italija esanti prisirengus ves > 
ti pasikalbėjimus apie Rytų Af 
rikos konflikto sutaikymą.

Sakoma, kad Italija sutiks 
priimti taikos pasiūlymus, jei
gu tik tie pasiūlymai patenkins 
Italijos reikalavimus.

26,000 užmuštų 
ir sužeistų

LONDONAS, sausio 23 d.— 
Iš Adis Ababos suteiktas yra 
apskaičiavimas, kad iki šiol 
26,000 žmonių buvo užmušta ir 
sužeista Italijos-Ethiopijos ka
re, iš to skaičiaus 20,000 et- 
hiopų ir 6000 italų.

Nuo 200 iki 300 moterų ir 
vaikų buvo užmušta ar sužeis -

hs
Chicagai ir apielinkei’ federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana-
Giedra ir šalta.
Vakar 12 vai. temperatūra

Chicagoj bu*vo 460.
Saule teka 6:12, sėda 4:57.

250,000 ethiopų 
busią paskirti 

išskerdimui
ADIS ABABA, Ethiopijoj, 

spalio 23 d.—Ethiopijos valdžia 
yra didžiausiam rūpesty. Lau
kiama “didelio mūšio” Tigrės 
provincijos fronte. 250,000 et
hiopų turi čia sustabdyti italus. 
Bet didžiuma tų kariautojų yra 
visai primitiviškai apginkluoti, 
turi senus šautuvus, kalavijus,> 
skydus, kurie visiškai nieko ne
reiškia prieš kulkosvaidžius.

Ethiopija nieko kito prieš 
italus negali pastatyti kaip tik 
šitą masę žmonių—beveik be
ginklių. Jeigu Ethiopijos ka
ralius lieps šitai masei žmonių 
pulti italus, jie puls, bet italų 
aeroplanai, kulkosvaidžiai ir 
tankos išskers juos visus. Ita
lai padarys baisiausią skerdy- 
nę, kokios pasaulio itorija dai 
nebuvo mačiusi.

Nežinia, ką imperatorius dą 
rys, ar jis pasiųs savo žmones 
į skerdynę, ar jis sutiks ati
duoti Italijai didesnę savo ka
ralystės dalį, idant išgelbėjus 
šimtų tūkstančių žmonių gy
vastis.

Imperatorius ir valdžia Adis 
Ababoj labai nusiminė, kuomet 
išgirdo, kad Anglijos ministe 
ris Hoare yra atsisakęs nuo 
militariškų sankcijų, čia visi 
įsitikinę yra, kad ekonominė 
Italijos blokada nieko nereiš 
kia ir Mussolini jos visai nepai 
sys.

1000 ethiopų ginsis 
iki paskutinios

ADIS ABABA, Ethiopijoj, 
spalio 23 d.—Buvo nepatvirtin 
tų pranešimų, kad buvo susirė
mimų tarp italų ir ethiopų Uebe 
šibeili upės kloniuose.

Italai apgulė Gorabei garizo- 
ną, kur randasi apie 1000 ethio
pų kariautojų. Garizono vadas 
paliepęs laikytis iki .mirties prieš 
italus.

Italų pulkai Ausos apskrity 
nuolat eina tolyn nepalankiose 
aplinkumose ir yra pasirengę 
atkirsti nuo Adis Ababos gele
žinkelį j Džibuti.

Ethiopai jau gana tvirtai ap
sikasė šiauriniame fronte. Ras 
Seyumas laukia atvykstant Ras 
Mulugetos ir Ras Kasos pulkų.
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ADIS ABABA, Ethiopijoj, 
sausio 23 d.—Iš pietinio fronto 
į|ėjo žinia apiCA smūgį 
tą italų pulkui. Ogadeno pro
vincijos Kamelthorno tyrais 
ėjo italų pulkas. Tik štai išne- 
tyčių pradėjo į juos šaudyti 
ethiopai. Ko labiausia italai 
nesitikėjo tai kad ethiopai tu
rėtų kulkosvaidžius. O ethiopai 
juos turėjo gerai užslėpę tarp 
erškėtynų ant kalnelio. Mūšyje 
400 italų liko užinuštų ir daug 
sužeistų. ■

•Nežiūrint kad italai skelbė 
užėmę du miestu Uebe šibeili 
upės klonyje, ethiopai sako, 
kad visame fronte esą ramu.

žinios iš Europos nedžiugina 
ethiopų. Nors tautų sąjunga 
gal ir pavartos sankcijas prieš 
MUssolini, bet nėra vilties, kad 
tas priverstų Mussolinį sustab
dyti karą. Mussolini tuo tar
pu labai skubiai rengiasi prie 
didesnio mūšio.

Buvusio Ethiopijos 
karaliaus likimas

Auksinėj klėtkoj prira
kintas auksine gran

dim prie kunigo 
rankos

MAIROBI, Anglijos provin
cijoj Kėny a, Afrikoj, spalio 23 
d.-— Ethiopijos buvęs karalius 
Lidž (ponas) Jasu buvo laiko
mas kaipo kalinys Gara Mule- 
tos tvirtovėje/ties Hararu. Jis 
ten gyvenęs didelėje paaksuc- 
toje klėtkoje. Ethiopai, sako, 
jį išvežė iš ten, bijodami, kad 
italai jo nesugrąžintų į sostą.

Lidž Jasu dabar yra nauja
me kalėjime netoli nuo Kenyos. 
Jis čia labai puikiai gyvena, 
bet dieną ir naktį esąs prira
kintas auksine grandim prie 
kunigo rankos.

Dabartinis Ethiopijos kara
lius Haile Selasšie nuvertė Jasų 
nuo sosto 1926 metais ir vietoj 
jo pats pasidarė karalium.

Anglijos lakūnas 
skrenda Australijon

MARSEILLES, Hrancijoje, 
spalio 23 d.— Anglijos lakūnas 
Charles Kingsford Smith atskri
do čia iš Anglijos ir sustojo čia 
pusei valandos pakeliui į Aus
traliją. Iš čia vakarop tikisi 
pasiekti Bagdadą.

Lakūnas Smith išskrido iš 
Anglijos airporto Groydone, 
pasiryžęs atlikti aeroplanu ke
lionę į Australiją. Jis planavo 
sustoti Marselles, Kairo, Bag
dade ir Singapore. Jis skrenda 
savo garsiu lėktuvu #Lady 
Southern Cross”. J

Žokėjus Saunders
ginas neužmušęs 

Slivinskienes
spalio 23 
baunders 
policijos, 
kad už-

LOUISVILLE, Ky., 
d.— žokėjus Wllie 
tapo čia sulaikytas 
formaliai kaltinamas, 
mušė ponią Evelyną Slivinskie- 
nę.

Saunders policijai pasakė: 
“Taip aš ten buvau, bet aš ne
kaltas. Tai buvo mano auto
mobilius ir aš buvau automo' 
biliuje, bet nebuvau girtas il
ki tas vaikinas nebuvo girtas.”

Saunders pasakė, kad tas ki
tas vaikinas buvo Walter 
Schaffer, arklių prajodinėtojaS, 
ir kad jis pervažiavęs per mo
terį su automobiliu.

Policija dabar j ieško Schaf 
ferio, bet nepaleidžia ir Saun- 
derso.

Pania Slivinskienė ir ponia 
Mackispnienė uliavojo su4 žo
kėjais, o paskirt Slivinskienė bu 
vus iš jų automobilio išstumta 
ir suvažinėta.

Kaukaze atkastas 
senovės miestas

KRASNODAR, Sovietų Ru
sijoj, spalio 23 d.—šiaurinia
me Kaukaze Sovietų mokslą 
akademijos ekspedicija atkasė 
griuvėsius didelio miesto, įkuriš 
ten matyt buvęs 400 prieš Kris
tų.

paskui Los

Didelis socialistų 
balsų paaugimas

Danijoj
■ KdPENHAGENAS, . Danijoj, 
spalip^fr (l^Vakar pąnijoj į- 
vyko rinkimai, kurie ditos dat 
daugiau atstovų valdžios koali
cijai. Iš 149 vietų partijos, ku
rios dalyvauja valdžioj, turės 
82 vietoj 76.

Socialistai gavo 100,00.0 bal
sų daugiau negu pereitais rin
kimais, kurie buvo 1932 me
tais. Tuomet jie gavo 660,000 
balsų, o dabar 760,000 balsų. 
Paskutiniais trim metais jie 
dalyvavo koalicijos valdžioj.

Kairieji iš valstiečių pusės 
kritikavo valdžią ir reikalavo, 
kad krona butų dar labiau nu
vertinta. Danijos premieras 
M. Stauningas dėl tos priežas
ties paleido parliamentą ir pa
skelbė naujtfs rinkimus, kurie 
dabar įvyko. Pasirodė, kad 
balsuotojai labai aiškiai parėmė 
valdžios politiką. .

Hearstas bėga iš 
Californijos, kad 
išvengus taksų

LOS ANGELES, Californijoj, 
spalių 23 d.—Rėkiančių laikraš
čių leidėjas Wm. R. Hearst 
čionai ^paskelbė, kad jis pri 
verstas esąs išsikraustyti iš Ca 
lifornijos, nes Californijos vals 
tija perdaug nuo jo taksų pa
imanti. Jis net ir kitiems pata
ria Californiją apleisti. Cali- 
fornija sako imanti 15 nuošim
čių visų jo pajamų.

Italus Afrikoje 
pjauna ligos

. PORT SAID, spalio 23. — 
Labiau už ethiopų dzydas ir 
kulkas italus pjauna ligos. Ar
mijos darbo pulkai, kurie at
lieka svarbiausią prirengimo 
darbą, yra kamuojami malari- 
jos, dizinterijos, apakimo ir 
kitų tropiškų ligų._

Laivai, kurie J nuveža italų 
kareivius Rytų Afrikon, vi
suomet gryžta su šimtais ser- /yigeies, o. pasKui ji r 
gančjy vyrų iš fronto. , I sėtis ir būti laiminga.

STRAIPSNIS VII.

Ethiopai žemdirbiai
Ethiopai didžiumoje yra žem

dirbiai. Tik pietinėje ir ry
tų dalyje yra nomadų, kurie ga
no avis ir ožius.

Javai ,
Ethiopų žemė yra derlinga. 

Ethiopai augina maišą, kvie 
Čius, rugius, miežius, o taipgi 
ypatingus ethiopiškus javus, ži- 
rfomus vardais dura, tef, tokusa, 
suf, nuk, selitė ir žemės Riešu
tus. Tef yra mažesnis Už gri« 
ką. Iš tefų ethiopai kepa duo
ną, kuri irgi tefu vadinasi. Au- 
gščiau* į kalnus auga tik mie
žiai, avižos ir pupos, o taipgi 
kava.

Kava yra labai svarbus ethio
pų produktas. Dvi ethiopų ka
vos rūšys yra plačiai žinomos: 
viena abisiniška, o kita Karato 
Moka. Abisiniška kava' yra 
nekokia, bet Hararo Moka yra 
pirmaeilė. Hararo Moka yra 
auginama labai rūpestingai.

Aria žemę pagaliais
žemę išdirba ethiopai labai 

primitivįu budu. Vietoj arklo 
jie turi* ilgą pagalį su dviem 
geležiniais dantim. Per tą pa
galį yra pririštas skersinis pa
galys jaučiams prikinkyti.

Vyrai aria, o moterys ir mer
gaitės pjauna ar renka javus. 
Labai keistai javai yra kuliam;. 
Ant paklotų javų jie suvaro jau
čius ir jaučiai, aplink varinė
jami, juos ištrypia. Taip iškul
tus javus ethiopai sudeda į mo
liu išgręstas duobes.

Ethiopų gyvuliai
Prastesnė žemė duoda de

šimteriopą derlių, o geresnėje

Prezidentas sugryžo 
iš vakacijų

CHARLESTON, S. C., spalio 
23 d.—šiandien laivu Houston 
atvyko čia Suvienytųjų Valstijų 
prezidentas Rooševeltas iš savo 
vakacijų kelionės. Pasitiko jj 
čia vyriausias postmasteris 
Farley ir tuoj jam pasakė, kad 
pašto biznis labai padidėjęs ir 
kad politinė atmosfera yra pa
lanki.

Prezidentą pamatyti ir jį pa
sveikinti susirinko didelė minia 
žmonių.** Po piet prezidentas 
pasakė kalbą Citadelėje.

Jeritza sugryžo
NEW YORK, spalio 23 d.-' 

Metropolitan operos soprano 
dainininkė Maria Jeritza si/gry- 
žo iš Europos po vestuvių ke
lionės su savo nauju vyru W. 
Sheehanu. Visi pastebėjo, kad 
ji žymiai paplonėjo, ir klausė 
jos ar ji kartais nemano eiti 
į muvius. Bet ji nusijuokė ir 
atsakė, kad ne. Ji dainuo
sianti St. Louis operos kompa
nijoj spalio 31 ir lapkričio 5, 
paskui Chicagoj 
Ąngeles, o. paskui ji norinti il-

išauga 20 ir 30 sykių daugiau 
negu pasėta.

Ethiopai laiko daug gyvulių. 
Jaučiais aria, karves vartoja 
mėsai. Dauguma jų galvijų yra 
zebu veislės—su kupromis, bet 
yra ir be kuprų. Kuproti gal
vijai yra maži, bet turi labai 
ilgus ragus. Jų ragai esti net 
keturių pėdų ilgumo. Avys la
bai mažos. Kalnų avys sveria 
nė daugiau kaip 30 svarų. Ožiai 
yra didesni. Didieji ožiai tu
ri labai ilgus ir tiesius ragus. 
Arusi Galos ožiai turi puikias 
minkštas vilnas, kurios esti net 
16-kos colių ilgumo. Avių ir 
ožių mėsa yra labai. gardi, bet 
ethiopai labiau mėgsta ožieną;

Ethiopai turi labai daug ark
lių. Arkliai yra geri, bet ma
žiukai. Geriausi arkliai au
ginami š-o-a apskrity. Jų asi
lai irgi maži. Labai gerų ypa- 
tybiųHuri jų mulai: jie neser
ga karštine, yra labai tvirti, 
eina per pavojingiausias vietas 
kalnuose be jokios baimės ir*su 
didžiausiu saugumu.

Mineralai
Ethiopijoj yra aukso, bet 

kiek, dar n era ištirta. A ukso 
kasimu ar plovimu ethiopai ne
labai teužsiima. Galiečiai at
liekamu4 nuo ūkio darbų laiku 
pasižvejoja aukso paupiais. Ua- 
legos distri-kte yra aukso kvar
co gyslų, bet auksas mažai ka
samas. Pietinėje šoa daly taip-? 
gi yra aukso kasyklos. Į met(i3 
Ethiopijoj iškasama aukso ne 
daugiau kaip už tris milionus 
dolerių.

Ethiopijoj taipgi yra sidab
ro, geležies, anglies ir kitų mi
neralų. Paskutiniuoju laiku 
buvo surasta, kad ten labai daug 
esama platinumo.

Ethiopijoj ttfr būt yra ne
mažai ir aliejaus, bet dar nie
kas jo nevartojo.

Prekyba su užsieniu
Europiečiai atėmė nuo Ethio

pijos visus jos portus, taigi 
išvežti savo produktus Ethio
pija gali tik per svetimus por
tus. Italai turi Masavos por
tą, franeuzai Džibuti, o anglai 
Zailos ir Berberos portus. Vi
sus šituos portus aptarnauja 
anglų Adeno portas, anoj pu
sėj Adeno užtakos. Francufcai 
ir anglai liuosai praleidžia et
hiopų prekes, bet italai iš se
novės yra apkrovę ethiopų pre
kes labai dideliais muitais. Et
hiopai taipgi išveža* prekes per 
Anglijos Sudaną.

Ethiopai kitoms šalims par
duoda kavą, kailius, slonių kau
lus, pavų plunksnas, pipirus, 
kato augmenj, auksą (labai ne
daug) ir galvijus. Kava dau
giausia išvežama Amerikon, 
galvijai Madagaskaran. Iš Ame
rikos 
nines

Ethiopija perkasi bovel- 
marškas.

Pinigai
Ethiopija figai neturėjo sa- 

vo pinigų. Vartojo Marijos 
Tęresos tidiąrus, o taipgi drus
kos gabalu‘3 ir kulkas pinigų 
vietoj. Bet nuo 1905 metų Abi
sinijos bankas gali mušti ir 
spauzdinti savo pinigus.

v
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Žagarėje iškilmingai atidarytos laisvos kapinė.
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vai. Atrąstas sėrgdnF džįova je., 
u^krečiaBipį tatai. Itata 
iitauojamsft fcM 
ipas ta$Wv ota 
kų žnmnių. Tokiems ligo
niams išduodamęs nemoka- 
tai $ itata
ngtatutas. tai vaisiai įr «wi- 
stas.

Apie ^ąjjL|us metus buvo 
denionatri^jaina 

gauta pvįįfMos 4ępJ. pl: 
wa “fcatp apakta*dta- 
va” ir kaip galii^a puo jos 
apsisaugoti”. Pavasarį dispen- 
sėrio vedėjas Ruožo ^dytojas 
pravedė masinį skiepijimą 
yaikjj ip pra4-. ttaykta

tate w ksta tag vatai 
tatata ta Kaitas

Irs ir M»sčinii , . 
P>e»8esfttfps paiste ka1’ 
vi kwi| M9 u»°ka

' y
■ .fS&jigj8masi su^aiįsyti ir

rfrkW. W 9» bekonų 
šiol Lietuvos 

ūkininkams buvo tikras var
gas.

■ TW>M^ kiku liko nuPi- 
gįnjo^ Batas labiausia ūki- 
nįnkams reikalingu g^įninių: 
žibalo, odos ir selenų.

kiečjai laikė ją kąlėjime.
Dąbar p.1 Vingėlaitė iš kalė

jimų buvo paleista, ąžįipt^ 
jos visoks turtas kartu su pi? 
nigąis ir ištremta į Lietuvą.

Ketvirtadienis, spat 24, ’35

A,L.Davidonis, M.p.
4^10 S, Michigan Avė.

Tel. Kenvood 5107
VALANDOS:

......Wd 9 iki 11 valandai ryto 
nuo (h iki 8 valandai vakare.

Apart šventadiėnio ir Ketvirtadienio.
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Laisvų kapinių atidarymas Žagarėje birželio 20 d. Ati.(Jąryipo į^j|jn,ėąę į^Jyy^yo. jj? Į)#. Jpną§ 
‘ šliupas (stovi viduryj). Kapines įsteigė Žagarės skyrius Ląisyąpįąąįų fįtiR&s

kylu M tai 
Km bta 

ta wj teem ąm

t Laisvos kapinės

• ; Žagarės skyrįųs Ląisyaipąe 
pių Eįinės Draugijos, kurios 
pirmininkų yrą J. Bąrkąųsk^, 
sekretorius V. Stąnkųną^ ir ižr 
dininkąs S. Jųputis, praneša 
žagąriečių jfoąiitęty Chįcagoje 
sekretorei p-lei M. Mironytęi, 
2539 W. 46th PL, kad ta drau
gija Žagarėje įsteigė laisvą? 
kapines ir jas iškilmingai ati
darė šių metų birželio 29 p. 
Atidarymo iškilmėse dalyvavo 
Dr. Jonas šliupas, kuris per
skaitė įdomią paskaitą. Tąįp- 
jau buvo ir muzika.

Žagarės skyrįąųs Laįsyąmą- 
nių Etinės Draugijos valdyba 
dėkuoją Chicagog žagariečiams, 
kad ir jie prisidėjo prie kftr 

»**pinių steigimo, bent pagelbėję 
"nors dąlinai išbristi iš skolų, 

prisiųsdami $31 čekį, kuTį iš
mainius pasidarė 182 litai ir 
25 centai.

“Mums labai pakilo ūpas 
dirbti”, rašo Žagarės skyrius 
Laisy. Etinės Dr-jos, “nes yra 
kas musą darbą įvertina ir jį 
paremia, nes be to mums bu
tų sunku viskas vykdyti.

“žemės kapinėms papirktą 
3,000 ketyirt. metrų, už kurią 
suderęjom 4?0 litų. Bet tik 100 
litų įmokė jom, o likusius 350 
litų turim sumokėti iki birže
lio 15 d., 1936 m. Kada užpįr- 
kom žemę, kvietėm komisiją it 
gavom leidimą steigti kąpines- 
Atidarėm kąpįnęs birželio 29 
d., 1935 m. Ląikinąs aptveri- 
mąs, ir atidarymo iškilmės (sa
le, muzika ir t.t.) k^inavu 200 
litų. Buvome pąsikviptę ir Dr. 
Joną šliupą, kuris atlaikę įdo
mią paskaitą. Kadangi pinigų 
neturėjom, tai yiską darėm 
ant skolps ir dabar teripjųąs 
jau baigėsi, bet laimęį gavome 
iš jūsų paramos, tai pųg 
Skolų ir atsigynėip. Skubotu 
skolų nebėra, nes ųž žemę ter
minas dar toli, tai mąpęm, kąd 
iki to ląiko pasiseks ir |ą skp’ 
lą išlyginti, ypąč kad j.U> 
date ir toliau mums pągęįbę' 
ti.

“Kapinės randąsi gra|įęj yię- 
toj, ant didžiojo kąjųp, prie 
liuteronų bažnyčios, 1 Jciįomp- 
tro atstume nuo miestelio.

“Kaslink aptvęrimo, tai męs 
norėtumėm sudęti cementinius 
stulpus, o pačią tvęrą tverti 
iš pjautiniu lotų. Ret tai yra 
tiktai noras ir tą dąrysimp tįk 
tada, kąda besime nusikratę 
visų skolų.

“Tuo tarpu kapinės yra tik 
laikinai ąptyęrtps dratais. Tįk 
sumokėjus už žemę pradėsime 
rūpintis pastoviu kapinių ap
tvėrimu. Musų nęr^i yra didjB- 
li, bet sunku dirbti, kad nją- 
žai turim narių ir tie patys 
yra neturtingi, bet sukaupę vi-' 
sas savo jėgas stengsimės' da
ryti ką tik galėsime.

“Ačiū jums, C.hicągos žaga- 
rięčiąi, už jūsų pąrąjpą’\

“Negulėdami kuo kitu atsi 
lyginti ir atsidpkuoti siunčia
me atminčiai Žagarės laisvų 
kapinių atidąryjno iškilmių pą- 
ypikslą”.

Mirė sena Lietuvos 
kovotoja Juzefą 

Okuličienė
Ptao žnjoBiU gynė#, F, BjOft- 

keyjĮSįęneg sesuo, mirg Kau
pę nuo džįgyps, sulauĮsUSl 60 
«n- ajpžįą»^

Spalių 8 d. 7 v. r. L. R. Kry
žiaus sąjįatprjjoj A. Pąpemų- 
nęs jjpjš^e nemažai
per ąąvp 60 ^tų gy^eįnĮipą 
ąidąrbąvusi Lįetuvps vjsupfldę- 
pėg labui, ponios Felicijos Bor- 
ikpyjčjęųęs > seąųp, Juzefą Pp- 
vic^ąitę-OįtųĮičieĄė.

Vęlįąąė giipė ųi- UK’ 
mę|-gęs apskrity yąį^išyp yąl- 
SČiųję, gįmnąz-iją ęjp Kaų^e ir 
yijnįųjįe ir dar feuyo baigusi 
gerpatąyįčąjtė^ Kązlaų^e ųkio 
kursus Švęnčipųių ^čfcri&y? Įš- 
iękeįųgį už Ę.ągimięrp Okųįi-’ 
čio gyveno į.ątąvėpų dyąre pą- 
lei Troškūnus.

1905 mt. po Šiaulių geguži
nės prasidėjo Latavėnų dvare 
ir Troškūnų visoj apylinkėj 
žymesnis Įįętųyįų rey.obųcįnis 
judėjimas. Latavėnų dvaras pą- 
sijdąjrė r.evpjjųęįjos centru/ ir 
Juzefai Okuličienei teko daly-? 
vauti spsįrij^ijipupsę, mitin
guose, priiminėti nelegališkųs 
žmpHes, slėpti ir JąiHyti <Jrau- 
^įąnąą K'terątųrą, prisidėįi prfe 
ąląj^ų spek-tąkM yąkąyųšjkų, 
Kevoliųcįjęs ręį.kąląips pjųjgų 
rinkimo* prie W9-
kykilų ir knygi^ėlįy ąteigįipp, 
Latąyūpų dyąpas paąįdąre yįsfų 
tųp^pet ąkrąjpjąn&ų po pjąčią 
Liętųvą “jpąištipinkų” ujeiga, 
pereinamasis punktas, koųąpi- 
rągįjog bptąs. ^inpiną, kąd 
budri Rųsų įžąnįarų ir polici
jos akis nėgięjo nępąstebęti 
Okuličienes 4arbų. Įr š.tąi p,op
cijos lydimas kareivių baudžią- 
masis būrys 1905 mt. gruodžio 
mėn. 19 d. ją areštuoja ir gi
liu sųiegu prę 20° šalčio nugą- 
bena į Troškūnų stotį, o iš ten 
į Kauną, kur OkuliČienę turėjo 
atsėdėti 3 men. admįnistrąci- 
jos baudą. To negana, Okuli- 
Čięnei iškeliama teisme bylą, 
ir iki teismo ji kelis kartus bu
vo kalinamą Panevėžy, Ukmer
gėj, Vilniuj. Teismo sprendji-: 
mu, pagal Bąudž. Statuto . 1Q2 
straipsnį, gavo jinai 9 mėnesius 
•tvirtovės, bausmę atsėdėjo* Vil
niaus kalėjime. Teismas buvo 
tik 1909 mt. vasario 28 d. Jai 

‘buvo suversta .-visos revoliuci
jos ’ kaltinimai —- literatūros 
platinimas, rusų mokytojų iš-

Skelbimai Naujienose 
duo,da naudą dėlto, 
kad pačiosNaujienos 
yra naudingoj

Dr. V, A Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Habted SU 
Tel. Boulevard 1401

¥«yw. «W statai mK 
sitas, ifetnyiij smSa$Bš? w- 
pesnyl)^ ę^tygiąs, '»)$ 
®8te&W WFes)iyb?s,

StaM mMIr4 ta 
taPi ir kt-

Pmafem teu wi 9kta 
čienč su servo yy#j W 

Jiw ¥ws®» «ta: 
Batas sunkumus. metu 
ji mąįįįnp kaip vietos taip ip 
plaukiančią nuo Vilniaus fyied- 
nuomenę. Vokiečiams leidus ji 
organizavo vietos „apylinkėj 
mokyklas ir kursus, buvo jos 
supr^ąnizuotą žemes ul|įo ,^t’aų- 
giją, bteivyKęs draugiją, sene-? 
liams ir paliegėliams prieglaą- 

be to, jį rūpinai ątį^ta i§ 
Vilniaus vajį^ų prįęglauda Sur- 
degiuose. 1919 pat. sunkiai sirg
dama buvo užpludusių bolševi- 
!f« Į^yaryitą U Jį^fo jąi 
p° “*ĄWS tr-^teefeštį* 
iš l?aifnčs ,,<įg ^9 ir įSijmąus 
įikjmo, kurie taip pat slapstėsi. 
Cią turbųt ir šįjcjję pas ją 
pląučių džiova, dėl kurios rei
kėjo užsieny ir pąipįe gytjy.tis 
i^i jpjrįįes dienos. Prieš pus
antro męnesįo prisidėjo dar vie
na peĮąimė, puĮųžo kojos kąpė 
ląs. Taip užbaigę sąyo vargus 
tą nąųsų dąrbųotįpja.

Stebisi kai kas, kaip lietų- 
viąans, kurie atrodė neturi nė 
inteligentijos, nė literatūros, nė 
tradicijų, pasisekė sulcurti ne
priklausomą valstybę ir pada
ryti trumpu laiku beveik viso
se srityse tiek pąžangos.

Sekretą tokio reiškinio iįk 
aiškipa tie, daugelio nepastebi
mi, taip tariant, savąimi atsįr 
radę tylus darbuotojai, kurioj, 
tipą turime šviesiame velionėj 
Okuličienes asmeny.

Jų musų užkąĮppįu.osę ątsį-į 
rąsdąyo ir jįe savo (Įąrbšįumu, 
ątsiriąyimu, stipria valia ir vil- 
tinjį yją iškėlę i n^’
priklausomybę. Ne tiek daug 
jų bųvp, bjĘ$ yiępąs atstodavo 
de^in^tią. .

TĮ^ąi tokia buvo velionę Okų- 
ličieųę! Ųr. Ę. (Jriniu?.

ŪKININKŲ STREI
KAI VISGI I’AGEb

Radviliškio geležinkę- 
Ijpčį^i veikią

Vokiečiai lietuvaitės 
konfiskavę turtą ir 

ją ištrėmė
ĘĄIflSAS, ....„.......  .

k* Vekietai teta ta&taa 
HttiRtaft R- V/jį^tŠ- Are^o 
^rjtaafe? astartei, vę-

Ar Jums 
Kada Nors 

įdomu 
Patirti 

Ąr Vąistąj, BMies 
Va? Mate 

mam” Yra 
p/ SAUGUS? p 
Ėaklauskit Savo Gydytojaus 

ip Pątirąit.

Papratęs

PB.ESES
Vyrų siutai ir JL
Topkautai—33c. apdr.

3 ar Daugiau
I MES PAIMAM IR PRISTATOM Į

iTs» 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 We$t 22nd St^t 
Valandos: pup į—8 ir feį 

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

Telefonas Republic 7868

ęAFITOl CUANERS
159 N. State St., Kamb. 1323 

Dearborn 8746
.......... ....... t

Tel. Office Wentwoj*th 633Q 
Rez. Hyde Par£ 3395

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tol. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 Sp. Halsted St. 
Valandos vakarąis nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

“ pagal sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cėrihak 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.

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus sęre<lomis ir suimtomis.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandas nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 46,5 SO. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vat: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nerišlioj pagal sutarimų.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

¥PATA, kurios reikia klausti ęr 
preparatai, kuriuos jus ir jusu 
šeima vartoja nuo galvos skaudėji

mo yra SAUGUS reguliariam var
tojimui, yrą jūsų šeimos gydytojas.

^ie Gcn-■

Jisai jums pasakys, jog prieš tęi 
kai buvo išrastas Bąyer Aspirin, 
didelė didžiuma •‘skausmui*’ malšinti 
preparatų ' gydyto jų"' buvo skaitomi 
ne geri skilviui ir dėl širdies. Kas 
yra labai svarbu žinpti, jei ieškote 
uniios "Tr SAUGIOS ' pagelbos.

I ’ f 4 Į j " < . i /■ * >

Mokslininkai priskaito Bayer As-

voš Randėjimo.
mų, neųritię ir npurąĮgijps. Ir mili- 
jųnb žmoąiu patyrimas įrqde, Hd 
yrą saugios kiekvienam žmogui var- 

^gu^ąriąi. ^eęžjęįrškitę 
j;ą|, jeigu nuritu save apęąugpti. ;

dus galite gauti fikru Bąyer Aspi
rin kokioj' vaistinėj—pirkdami

kad gąutdmėte tą, ka reikalaūjjate. ‘

Rąyęr A.spįrįp

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPII J. GRISU
Ljetuvis Advokatas

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

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCRER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vąk. Nerišlioj pagal sutartį

kiflmPS^ 4rtgįį:o
pakele rugitp>iir kviečių ka(-. 
nas, jaip^įį^į^įno ųkinin-, 
karus reikddifjyli gaminiij 
kainas. '■

> i f r*' '

Nors Lietuw^* valdžiai ir 
pasisekė numalšinti kilusius 
ūkininkų streikus, nukąujanf 
kelis ūkininkus, bet valdžią* 
vistiek buvo priverstą veiįcŲ, 
kad pagerinti ūkininkų būklę.

Tuoj po stre&į likd išleis^ 
eilė deUretų,. kuriais liko nu
statytos tvirtos* rugių ir kvię- 
eių kainos ir Aai daug augš- 
tėsnės už tas, 5kurias mokėjo 
privatiniai pirkliai. Ęus pakel
tos kaipos įr kitų j£vų. PąkeįĮ-

............    11 ■■*11 II r«i iwi

Laidotuvių Direktoriai

ĘA^VILĮŠKĮS. — Jau fe# 
metai Radvilišky,. PP9 
žinkelių ambulatorijos yra is-: 
teigtas di^pąnserįs Drąpgijęs! 
kovai su džiova Radviliškio) 
skyrįąi^ kur jųękvįęųas pilię-r 
tis gali ateiti patikrinti savo 
svęį^atęs stovį ir iškišti ^la^r

LAIŲĮOTUVIŲ DIRE|fTO5JAJEUDEIKIS
• 'ir-^yM'. '

Laidotuvių Sąlygos .. . . 
Lengvais Išnjąkėįijjiąis

5340 So.

matiŠkų skani

’ . e. W :'y .-vvv

Mriąj riiicągoą,
Imotąvią piręktmą Ąsomis.

MTAĘNAYIMĄ^ DIENĄ IR NAKTĮ. 
Visose Miesto Dalyse.

£314 w 2^ Pbcf ^Pboncs Oa;OZ ir SŪNUS
paj 2515—Cięęro 592?

4Q92 Arclier Avemie Phone Lafayette 3572
/ ta-fV • • • M •-■«^— *.*»* *• f. y** t. -M JUM* w-r

S. P. MAŽEIKA
•8319 liitlianica Avenue < ,

8g07 Įjtųąpięa Ąy^Rė''' Phone poulevard 4189

" ' ' - f PETKUS .......... .
1410 South 49th Gpiirt Ci^ro ?ĮQp

668 West l8th Street ' P^e .ęaBftl 6174
«• #-» •‘••y*^**•*••**'-***»*4 ‘ '

lhone Monroe 8877

I. J, ZOLP
1646 West 46th Street Phonęjs ęęųĮeyąrtl 520$-8418

46Q5-07 S. Henpitage Avehu? P1S2 vata

AKUŠERĖS
Mrs, ĄneĮla K. Jarus.

Dentistas
#»*■: AVif i* ' v

Valandos nuo 9—9
2420 Wešt Marguette Road 

arti Western Avė. Hemlock 7828

Phvsical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock' 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo nam ųo 
se ar ligoninėse, 
duodu massagė 
Electric t r e a t- 
męnt ir magne- 
tič blankets ir tt. 
Moterimą jr mer
ginoms Patari
mai dbvailai.

Kiti Lietuviai Dekorai*

Pr, Mąrgęris
3325 So. Halsted St

Vątandossfpųo LO r. iki g Hfį pietų 
^ir nuo 6 ijd 8 vąkaro. 
Šventadieniais tik susitafus

Phone Boulevard 8483

LIETUVIS 
Optąmetrically Akių Specialistąs. 
' Palengvins akių įtempimą, kuris 

ąstį priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinilis. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciąlė atyda atkreipiama H 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
N’jBdęlipj nuo 10 iki 12.
ĄaųgeJy ątsitikipųj ąjcys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v,
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritęiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso. 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

LIETUVIAI
Gydytoją! ir Į)entistai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. * Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tėl. victbry 2843
Dr. Bertash

756 Weąt 35th St.
Cor. of 35th and Halstecl Sts. 

valandos piio l-8 ųųo 6:80-8:30 
Nedėliomis pagal sutartį.

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

Dr. S. Naikeliš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

' CHICA^O. ĮLL.

KITATAUČIAI
f.-' .w> 1 <>» ,• , • > • •• V M ’» «• » « 4 •**

Dr. Hęrzman
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyri ^ydytx)jąs 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. 18fe St., netoli M< 

Valandos nuo 10—12 piet 
nuo 6 iki 7:30 vai. vaki

TeL Cąnąl 8M0'* 
Rezidencijos telefonai

Hyde Bark 675& ar Central 7464

lorgan St. 
etų ir 

ikaro.

Dr. Chąries šegal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
, 2-ros lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. žyto, puO 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vat 
vakaro. Nedėliojus ųųę 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.
♦ • ► *r r W r

Telefonas Yards 0994

Dr. Maųrfcs Ęahn
m aoS5

Nuo 10 iki 12 diena. 2 Iki 8 po piietų 
7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

Dr. A. A. Roth
Rusąs Gydytojas ir Chirurgas. 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 81st* Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Nedš-
Jįomis ir šventadieniais 10—12 

dieųa.

Pr, j. Shjnglman

.2^4. 7-8 P. M.
_____ vieta * '

3656

Valandos 11-1

IMPERFECT IN ORIGINAL



Ketvirtadienis, spal. 24, ’35

Iš Garfield Parko 
apielinkės lietuvių 

gyvenimo
Dirba po 15-19 valandų į dieną; 

Garfield Parko Kliubas švęs 
20 metų sukaktuves

GARFIELD PARK. — Šioj 
apielinkėj gyvena apie 300-400 
lietuvių. Dauguma sunkaus ir 
juodo darbo žmonės. . Užsiima 
namų prižiūrėjimu ir yra vieni 
iš tų darbininkų, kurie dirba 
po 15 iki 19 valančių į dieną. 
Bet nežiūrint tų ilgų valandų, 
jie turi dirbti 7 dienas j sa
vaitę. šiais sunkiais laikais 
veržiasi bile gavus tokį juodą 
ir sunkų darbą.

Iš politiškų organizacijų, ro
dos, visos jau mirė. Kol šios 
kolonijos lietuviai gyveno san
taikoje, buvo gyvas veikimas. 
Su atsiradimu frakcijų mirė 
gyvumas, pranyko judėjimas.

švęs 20 metų sukaktuves
Savišelpinių organizacijų yra 

gyvuojančių. Veikliausias yra 
Garfield Parko vyrų ir mote
rų pašelpinis kliubas.

šis kliubas šiemet švenčia 
20 metų savo gyvavimo pami
nėjimą. Per 20 metų jis ser
gantiems nariams davė pašal
pą. Mirusių šeimynas rėmė toj 
liūdnoj valandoj, prisidėdamas 
prie palaidojimo, ir kitais bu
dais.

Be to, Garfield Park Vyrų ir 
Moterų pašelpinis klubas ren
gia bankietą paminėjimui savo 
sukaktuvių. Ban kietas įvyks 
Lapkričio-Nov. 16 d. McEnery 
Hali, 4039 W. Madison Street. 
Bus duota kalakutų vakarienė. 
Kaip nariai ir šiaip pašaliečiai 
suprasdami pašalpos svarbą ir 
vertindami Garfield Parko Vy
rų ir moterų kliubo 20 metinę 
darbuotę, yra prašomi dalyvau
ti.- ? į>-

; .Per vakarienę - nauji nariai 
iki 30 metų amžiaus, galės įsi
rašyti į kliubą be įstojimo. Se
nesnieji—su labai bažtf įstoji
mo mokesčiu.

šis kliubas yra gan liberališ
kas, kaip parodo šis pavyzdys: 
rudeny kliubas buvo nutaręs 
rengti išvažiavimą miškuose. 
Vienas narys buk garsinimo ti
kslais padarė kliubui išlaidų be 
jokios komisijos žinios. Susi
rinkimo pareikalavo atmokėti ir 
buvo atmokėta tik su papeiki
mu ir pastaba, kad daugiau 
taip nedarytų.

Po bankieto žiemavos
Kliubo pirmininkas yra Q. 

Medelinskas. Vakarienės 
kietai iš anksto perkant 55c., 
prie durų 65c. Pašaukite Mrs. 
Medelinskienę, Marshfield 4246.

Po šios 20 m. gyvavimo va
karienės Garfield Parko Vyrų 
ir Moterų savišelpinis klubas 
-arba jos nariai užsidarys tam
siuose skiepuose prie juodų 
paišinų pečių ir kaip tos meš
kos—žiemavos, mažai pasirody- 
dami. Tik pradėjus švisti pa
vasariui musų kolonija atgyja, 
pasidaro gyvesnė.

—Garfield parkietis.

ti-

Cicero organizacija 
švęs 21-mų metų su

kaktuves
Raudonos Rožes kliubas šeš

tadienį rengia iškilmių 
vakarą.

CICERO. — Ciceriačiai su 
nekantrumu laukia šeštadie
nio, spalių 26 d., nes tą vakarą 
įvyksta'' vienos iš žymiausių 
vietinių organizacijų t. y. Lie
tuvių Raudonos ' Rožės Paš. 
Kliubo 21-rių metų jubiliejaus 
vakaras.

Programas susidės iš šokių 
prie geros Rhythm Aces or- 
kestros, kuris gros kaip ame
rikoniškus, taip ir lietuviškus 
šokius. O taipgi bus suvaidin
ta trijų veiksmų juokinga ko
medija “Kuprotas Oželis,” ir 
išdalinta žiedai tiems nariams, 
kurie neėmė pašalpos iš kliu
bo per 10 bei 20 metų.

Žada dovanas
R. Rožės kliubas per 21-us 

metus savo gyvavimo yra 
daug ką nuveikęs Lietuvių vi
suomenės labui, kaip kultū
riniais taip ir labdarybės rei
kalais. Taipgi remia vietinius 
ir tolimesnius biznierius, todėl 
biznieriai nepamiršo ir kliu
bo, duodami ’ apgarsinimus į 
vakaro programus bei prizus. 
Jie bus išdalinti tiems atsilan
kiusiems svečiams, kurie tu
rės laimingus numerius ant 
savo tikietų.

Todėl gerb. publika, kaip 
vietinė, taip ir iš tolimesnių 
kolonijų, esate kviečiami įsi
gyti tikietus iš anksto. Jie kai
nuoja tiktai 25c su drabužių 
pasidėjimu ir proga prizą lai
mėti. Už tą mažą įžangą, pra
leisite vakarą kuo smagiausia 
ir prie progos naudingų sau 
dovaną laimėsite.

Rengimo komisija tikisi, 
kad šis vakaras bus vienas iš 
skaitlingiausių, todėl deda vi
sas pastangas, kad gerai prisi
rengus ir užganėdinus svečius. 
Nepamirškite šeštadienio yą- 
karo, spalių 26 <1., Lietuvių 
Liuosybės salėje meš jūsų 
lauksime. ....—J. T.

Šokių vakaras gra 
žiai pavyko

Pelnas skiriamas Oak Forest 
Prieglaudos Seneliams

šeštadienio vakare, spalių 
19 d., puošnioje Del Prado 
viešbučio Crystal salėje, prie 
53-čios ir Hyde Park bulvaro, 
įvyko gražus Chicagos Lietu
vių Moterų Kliubo šokių va
karas. šio kliubo narės jau 
ne sykį surengė gražius vaka
rus paremti Oak Forest prie
glaudos lietuvius senelius. 
Tad ir šį kartą tam pačiam 
tikslui skyrė pelną.

Gražiai įrengto) salėje ^prisi
rinko daug smagios publikos. 
Justas Mackevičius su žmona, 
biznieriai Narvidai, Dr. Stri- 
kolis su žmona, Dr. Kiela su 
žmona ir daug kitų suvažia
vo su didelėmis grupėmis savo 
draugų. Publikos tarpe buvo 
konsulas A. Kalvaitis su žmo-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

šioje M. Meldažio salėje, 2242 autotiiobiliu į tilto stulpą. Ne-

Lietuvis gaisrininkas Juozas ' ter Kasper, papildęs daug api- 
Lankas, 980 West 35th place,1 plėšimų Cicero j ir apiclin 
sunkiai susižeidė, įvažiavę su kėje.

JIS VADOVAUJA ETHIOPI 
JOS ARMIJĄ!

t

se.

NATHAN 
KANTER

vai. v.
Petras.

Haile Selassie
Vėliausias paveikslas Ethio- 

pijos karaliaus, Haile Selassie, 
kuris pats žygiuoja su šimtais 
tūkstančių į karo frontą ginti 
kraštą nuo italųx Selassie pasi
rėdęs tradiciniais ethiopų kara
lių rūbais.

na, p-lė Brenzaitė, adv. Bren- 
za, žinomi biznieriai Zakara- 
vičiai, p. Račkienė ir daug 
kitų žymių profesionalų, biz
nierių ir svečių. Visi kartu 
sudarė gražią rinktiną publi-

Bengimo komisija, susida
riusi iš: pirmininkės p. M. J. 
Kiras, dain. G. Giedraitienės, 
dain. A. Stephens, pp. Inso- 
dienės ir Vižgardienės, visus 
maloniai priėmė ir gražiai 
vaišino. Šeimininkės buvo: p. 
Kazanauskienė, -><p. ■ Woidat, ir 
p. ' ‘Wolkt'wStėf^iįš'Rėvelėrs 
orchestra gražiai grojo ir linT 
ksmino publiką savo rinkti
niais angliškais ir lietuviškais 
šokiais. —Ieva Lukošiūte.

Bosses Won’t
Z '

Hire People with 
Halitosis ( BREATH)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
f/ith the best to choose from these days, em- 
ployers favor the peraon who is most attrac- 
tlve. In business life as in the sočiai world. 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults. >

Unfortunately everybody sufTers from thia 
offensive condition at some time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen-1 
tation of fooa partlcles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve yout 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every mornlng and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
■v<U. not offend ethers.

It you value your job and your frlends, ūse 
Listerine, the safe antlseptic, regularly. Lam- 
bert Pbarmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

\ iršminčl as ir kitas Gyduoles 
liausite Musu A pliekoj

J. P. RAKŠTIS
1900 SO. HALSTEI) ST.

Viena didžiausiu aptiekei Chiragoj

NAUJIENOS. Cb^ago. 1U.

Veikli SLA. 226 kuo
pa veikia

Rengia šaunų vakarą su pra
kalbom, muzikaliu prograpiu 

ir vaidininimu.

NORTH SIDE. — Spalių 26 
d. SLA. 226 kuopa patieks 
šaunų vakarėlį. Kalbės advi 
K. P. Gugis, Dr. A. Mohlvi- 
das, dainuos p-nia Nora , Gu
gis, Jonas Čepaitis ir kiti. Bus 
suvaidinta labai juokinga ko- 
niedija ‘‘Žydas Statinėje”, o 
ant galo Šokiai.

Padengimo vieta-—Jono Gri
gaičio salėj (Armitagę Hali, 
3800 Armitagė Avė.). Pradžia 
7:30 vakaro. įžanga 25c.

Šį sezoną l^orth Sidėje bus 
pirmas toks didelis parengi
mas. į kurį visiems verta rii- 
sįlankyti. — Narus.

Cicerietis lietuvis su
važinėjo 118 apielin

kės lietuvį
Aleksandras Jurkus, 1504 S. 

49th Street, Cicero, šios savai
tės pradžioje automobiliu su
važinėjo Igną Poproski, 64 me
tų, 4815 S. Ruble Street. Ne
laimė įvyko prie 18th /ir Union 
gatvių, apie 6 vai. vakare. Po- 
proskis pakliuvo po ratais be
eidamas skersai gatvę.

Nugabentas į apskričio ligo
ninę su giliai įskelta galva.

Daug Smagumo
Šaltas oras JAŪ nebetoli. 
Kodėl neprisirengti todėl 
ir nusipirkti reikalingas 
žiemai anglis dabar?
Vežimas Consumers Anglies 
arba Koksų duos jums dau
giausia šilumos už jūsų pini
gus, taipgi garantuotų pasi- 
ganedinimą ir daug pamatin- 
go smagumo visų sekančių 
žiemų.

Patelefonuokite Mums Jūsų Orderį šiandien!

(dnsųųiers (ompany 
(G)|elėphone 
V FRANKLIH rCOAL- COKE- ICE 

BUILDING MATERIAL

Ginčai tautinės para
pijos parapi jonų 
tarpe nesibaigia ’ ' ■ ■ '... ■' P

Per kdrį laiką užtrukę gin
čai tarp Lietuvių tautiškos pa
rapijos narių dar tebesitęsia, 
kaip pasirodo iš suinteresuotų
jų kalbų. Ginčai eina dėl tur
to. Viena pusė kaltina kitą 
tųfto pašigrobiipu, jo eikvoji
mu, etc

Viena pusė figūruojanti gin
čuose, priklauso vyskupui Hu- 
dorui, kita—archivyskupui Ge- 
niočiui. Dabartiniu parapijos 
klebonu yra kun. Linkus.

. , • •1 U ' ■ •_'« .* - I ' ■' 1

Reikalauja pašto 
darbininkų trau

kiniuose
J. V. paštui reikia darbinin

kų prie siuntinių traukiniuo- 
Taip tikslui yra skelbia

mi kandidatų kvotimai, ku
riems aplikacijas reikia pa
duoti nevėliau sp. 28 d. Ka- 
didatai aplikacijų formas gali 
gauti iš Civil Service Commis- 
sion Chicagos pašto rūmuose, 
Ganai ir Monroe.

Lietuvių Darbininkų 
Draugija rengia 

koncertų
S

Spalių 27 d., ^Lietuvių Dar
bininkų Draugijos tretysis ap1- 
skritys regia koncertą buvu-

W. 23rd Place.
Dalyvauja Olga Liby, žymi 

operos dainininkė, “Naujos 
Gadynės” choras, vadovauja
mas Jurgio Steponavičiaus, 
Pranas Sadauskas, 
Vėbra, J. Romanas 
Bronė Maleliutė iš 
gano.

Pardžih lygiai 6-tą
1 . v Senas

Susižeidė nelaimėle lie 
tuvis gaisrininkas

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 

Eantucky 
Bourbon 

ir 
LietuviSkos 

Degtinė*

Mutual Liquor Co.
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803

Vienutinė Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainių anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

I

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

Kaina $2.00.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.

laimė įvyko prie 24-tos ir Hal
sted, kur tiltas eina skersai 
Chicagos upę. Buvo laikinai pa
guldytas People’s ligoninėje, 
prie 22nd ir Archer avenue.

Pranas•
ir p-lė
Wauke- Policija nušovė plė

šikų, Peter Kasperą
Du plėšikai pabėgo, bet vie

nas buvo užmuštas, kai polici
ja užklupo juos apiplėšiant 
George R. Hinners Coal Co., 
1401 Fleetwood st. Nušauta
sis piktadaris buvo vienas Pe-

PETERJPEN

Buy gloves wlth what
it savęs

N8ra reikalo mokMI BOe ** 
daturlau. kad tanti 5^2? 
koMe. UstertM PmUJ 
ffidella tūbas parsiduoda .y 
BAo. Ji valo Ir apeaoto da«- tiSr Be to rallte sutaupiau 
|8, ai kuriuos raUto audptrk. 
tl plritiaaltM ar kB kita. 
Laabert Pbamaeal Oo.

\QbS

<»NAZ. 
about 
TMIS

POUJO.-POUO.
MAkB-UM

BiO , 
ciQE

H&'S ONl —
muopmaI

ęMOW u<3 
VVUeEOE

TO GBT

SN«L/ 
VVft'RBSO 
ANKIOU6

aa/ay!LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25c

MAYBE IT 
WIU_ 
WORK 
ŪKE

I TMOUOUT 
ME'D 

UNjb&czsn^NJO

ViršntinPtaH ir k
Gausite Musu

J. P. RAKŠTIS
1900 SO. HALSTEI) ST ;

Viena tlulžiausiųv aptinku ( hicaitoi

mne t
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MOKSLININKAI IR KARAS

TEGUL SAU ŽINOSI,

George B. Ctitten, Colgate universiteto prezide?n- 
tasr parašė ilgoką straipsnį apie tai, kad žmonijos vi
sos nelahnės pareina nuo labdarybės. Straipsnis spau
doje sukėlė labai daug komentarų. Iš tiesų jis labai įdo
mus.

Cutten sako, jog progresui reikalingi sunkesni lai
kai. Girdi, nėra reikalo eikvoti milžiniškais sumas pini
gų ligoninėms, kur pailginama visokių paliegėlių am
žius. Žmonijai iš jų nėra jokios naudos, tad kam jais 
rūpintis! Abejotinų naudą atnešu ir daktarai^ bandy
dami išgelbėti nenaudingų žmonių gyvastį.

Mokytas profesorius mano, jog šiuo atveju gamtds 
priemonės yra daug tikslesnės. Gamta leidžia gyventi 
tiems, kurie turi daugiau pajėgumu ir moka prisitai
kyti prie aplinkybių. Silpnesnieji gi turi žūti. Toks dės
nis veikia gyvumį viešpatijoje,’ toks dėsnis turėtų veik
ti ir tarp žmonių. ‘ .

Pastaraisiais laikais daug kalbama apie tai, kad 
silpnapročių skaičius nuolat didėja. Milijonai dolerių 
yra išleidžiami įstaigoms, kurios silpnapročiais rūpina
si, Tos išlaidos visuomenei sudarą, suhkių naštą. O tuo 
tarpu gamta silpnapročių problemą išspręstų per vie
nus metus. Ir tai labai paprastu budu; Jei silpnapro
čiais niekas nesirūpintų, tai jie greit žūtų. Vadinas į iš
mirtų badu, nes nepajėgtų pasidaryti sau pragyvenimo.

Matote, kaip lengvai galima išspręsti ir painiau
sios problemos^ Jeigu kas negali prisitaikyti prie da
bartinių gyvenimo sąlygų, tai tegul sau žinosi, — ne 
Visuomenės reikalas jais rūpintis.

Jau kelinti metai siaučia depresija. Milijonai dar
bininkų neteko darbo, neteko pajamų, kad galėtų pra* 
gyventi. Norst Cuttenr tiesiogfaUai ir

Prieš porą savaip Hagoje įvyko tarptautinis psi
chiatrų kongresas. Dalyvavo 339 mokslininkų, kurie at
stovavo 30 tautų. Kongresas griežtai pasisakė prieš ka
rų ir priėmė atatinkamų rezoliucijų. Rezoliucijoje sako
ma, jog psichiatrai, kurių specialybė yra studijuoti tiek 
normalių, tiek protiškai pakrikusių žmonių poeilgius, 
mato didelį karo pavojų. Militaristai kelia galvas ir ve
da smarkių agitacijų, kad reikia ginkluotis. Bandoma 
sudaryti palankias sąlygas karo psichoziui, atseit, sua
gituoti žmones ir įtikinti juos, jog karas yra neišven
giamas. . . .

žmonėse, sako mokslininkui, dar tebėra giliai įlei
dęs šaknis naikinimo instinktas. Tačiau tai nereiškia, 
jog jie nori kariauti. Paskiri žmonės dažniausia yra 
nusistatę prieš karų. Karingumo sentimentas pas juos 
sukeliama tuo atveju, kada varoma sistematiška ir ne
paliaujama propaganda. O propagandistai paprastai 
stengiasi sudaryti opinijų, jog viena ar kita valstybė 
tyko pulti jų kraštų.

Apie karo pavojus daugausia kalbų t ginklų ir amu
nicijos gamintojai. Žinoma, jie tai daro slapta. Patys 
jie tyli, bet jų lupomis kalba jų agentai'bei papirkta 
spauda. Tai patogiau. Nes tokiu budu jų intrigos neiš
eina aikštėn.

Visokie diplomatai irgi bando pateisinti karų. Jie 
net griebiasi Dartvino teorijos, kad pateisintų karų. 
Girdi, ir tarp tautų tebeveikia dėshis “kova dėl būvio”. 
O jeigu taip, tai-yisosf^Įcalbos apie taikų tėra tik tuš

čios pastangos.
Taikinti čia Darwino dėsnį yra nesąmonė. Moder

niški karai vedami visai kitokiais sumetimais. Tai ko
va ne dėl būvio, bet kova dėl jėgos, dėl kontroliavimo 
gamtos išteklių.

Kai kurie diplomatai sako, jog geriausias būdas 
taikai palaikyti yra tinkamas apsiginklavimas. Tai yra 
niekas daugiau kaip tik iliuzija. Tegul valstybės išlei
džia tiek pinigų taikai skelbti, kiek jos išleidžia apsi
ginklavimui, tai jokis karas pasidarys neįmanomas. Nes 
tąsyk žmoriės nepasiduos visokių džiugų propagandai.

Tai labai įdomus dokumentas. Juo labiau, kad po 
juo pasirašė vokiečių ir italų mokslininkai. Pavyzdžiai, 
prof. M. L. Biahchini, italų atsargos pulkininkas.

Užsakymo kaina:
Chlchgofė — pAMtt:

Metams ----------------  $8.Q0
Rusei metą 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui r________  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei

Suvienytose Valstijose^ ne Chieagoj, 
paštai

Metams $5.00
Pusei metų --------------------  2.75
Trims mėnesiams _____   1.50
Dviem mėnesiams ___ __ _ 1.00
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų 4;00
Trims mėnesiams  _______ _ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

nesako, bet iš jo straipsnio numanu, kad jie turėtų būti 
palikti likimui. Kovai dėl būvio ir Čia privalo būti lais
vi rahkos. Tokiu budu ir -nedarbo klausimas labai 
lengvai išsispręstų: milijonai bedarbių išmirtų badu, ir 
viskaszbutų tvarkoje. '

Kad milijonai tvirtų ir jaunų darbininkų •; negali 
gauti jokio darbo, tai dėliai to Cutten visai nekvaršina 
galvos.

Ir tokiems ponainš yra pavedama jaunimo auklėji
mas ir jo priruošimas gyvenimui. Kažin kokios nuomo
nės apie jį yra tie jo vadovaujamo Universiteto studen
tai, kurie baigę mokslus dėl depresijos negalėjo “prisi
taikyti prie aplinkybių” ir atsidūrė bedarbių eilėse?

PASTABOS
Didelis jautrumas

Yra .tokia pasakėčia apie vii- 
ką ir kaimiečiu#. Vilkas įgudo 
kaimo avis piauti. Papiovė ir 
Viėrtą, ir kitą, ir trečią avį. Juo 
tolyn, juo jis darėsi įkyresnis. 
Pagaliau kaimiečiams pritruko 
kantrybės it jie sumanė vilką- 
pilką pamokyti. Kaip tarė, taip 
ir padarė. Susirinko jų būrys 
ir laukia neprašyto svečio. Ir 
ilgai nereikėjo laukti: netru
kus vilkas Vėl atvyko į kaimą. 
Bet šį kartą jam nepasisekė. 
Kaimiečiai apnikę jį ir pradėjo 
kūdikis mušti.

Kad savo kailį sveiką išne
šus, vilkas ėmė teisintis. Grau
dingu balsu jis prabilo:

—Vyrai, kodėl jus mane mu
ša te? Nejaugi aš kaltas, kad 
mano kailis pilkas?

Tačiau tas pasiteisinimas 
kaimiečių nepaveikė. Jie ir to
liau mušdami vilką štai ką at
sakė: - (

—Mes tave mušam ne už tai, 
kad tu pilkas, bet už tai, kad 
tu avį suėdei.

p. Vitaitis girdė- 
dalykų, bet apie

Ta pasakėčia labai gerai cha
rakterizuoja p. Vitaiti. ^is irgi 
panašiai teisinasi, kaip tas pil
kas Vilkas. Girdi, ko čia prie 
manęs Grigaitišv^prikibo?" Aš- 
visai nekaltas.

Šaunus pasiteisinimas, ar rie? 
P-as Vitaitis visai nesijaučia 
esąs kaltas dėliai to, kad jis 
Kaune rinko vežikų “džiokus” 
ir paskui juos dėjo į “Tėvynę”.- 
Jeigu jie ten galėjo pasakoti, 
tai kodėl jis negali jų pakar
toti?

Bet Kaune 
jo ir kitokių
juos neprisimena. Ir tai daug 
svarbesnių dalykų, negu tie 
“džiokai”. Kodėl tokia diškrL 
minacija?

Plaukia p. Vitaitis laivu. 
Oras gražus. Ir jis tuoj prisi
mena skridimą bei galvoja, kad 
Vaitkus tuo metu puikiausia 
butų galėjęs skristi, nes oro 
sąlygos buvo geros. Aišku, su
praskite visi, kad skridimas 
nevykdomas ne dėl blogo oro, 
bet kokiais nors kitais sumeti
mais.

O štai ką apie orą sako Lie
tuvos ekspertas:

“Oro srovės iki šiol neištir
tos, ir jei 'šį momentą žemėj 
ramu, tai 1,000 metrų aukšty
je gali būti baisus vėjas. Jei 
vandenyno pakraštyje ramu, 
tai Viduryje ar kitame krante 
lakūną gali laukti audros ir 
pražūtis.”

Bet kitaip galvojo p./Vitai
tis. Oro problemos jam buvo 
visai aiškios. Jeigu jo panosėje 
buvo gražus oras, tai jis turė
jo būti gražus ir visur.

Toliau. ALTASS kenkėjai su
fabrikuoja šlykštų Šmeižtą ir 
paskelbia jį anglų laikraštyje. 
P-as Vitaitis tuoj tą šmeižtą 
pakartoja.

O juk jis lengvai butų galė
jęs patirti, kaip iŠ tiesų daly
kai yrą. Bet kam tai reikalm^ 
ga, — p. Vitaitis SU tiksliais 
faktais nelabai mėgsta Skaity
tis. > . •

Ir štai akivaizdoje tų faktų 
p. Vitaitis jaudinasi, kad jis 
nekaltai yra puolamas. Nejau
gi jis mano, kad atsiras tokių 
naivėhų, kurid patįjcčs^ jęte Jfe

kus”, angliško laikraščio šmeiž
tus ir rašė “ekspertiškai” apie 
oro sąlygas vien tik geriausių 
intencijų vedamas?

Jei p. Vitaitis turėjo kokių 
intencijų*ir sumetimų, tai jos 
susivedė prie to, kad pakenktų 
skridimui ir pačiam Įeit. Vait
kui. Kitaip negalima išaiškin
ti jo insinuacijų. —K.

KAIP KAIMAS PA 
SITIKO VAITKŲ

Marijampoliečiai Vait
kų sutiko prie radio 

aparatų
MARIJAMPOLfi,.— Visi .ma

rijampoliečiai Vaitkaus atskri- 
dimu į Kauną labai susidomė
jo. Negalėdami važiuoti Kau
nan susitelkė prie radio apara
tų ir atidžiai sekė garbingo 
svečio sutikimo iškilmes. Visus 

, • • 

jaudino nepaprastas kauniečių 
džiaugsmas sveikinantis su At
lanto nugalėtoju. Tą dieną vi
sas miestas apie Vaitkų ir te
kalbėjo.

Didelis susidomėjimas 
F. Vaitkaus atskridimu

RASEINIAI.-— Raseinįečiai, 
kai sužirtojo iš įtikraščių ir per 
radio, kad spalių 2 d. atskren
da iš Klaipėdos o j Kauną trans
atlantinis lakuHašj didvyris F. 
Vaitkus, snsirupiho, kad galė
tų jo sutikimą išgirsti; tą gy
ventojų norą busmistras’ supra
to ir leido elektrą anksčiau 
(dieną čia elektros šviesos nė
ra). Miestiečiai^ su nepaprastu 
atsidėjimu sekė karo aerodro
me vykusias sutiktuves. Kai
mynai, kurie neturi radio irų- 
tuvų, ėjo vieni pas kitus. DaUg 
kas verkė iš džiaugsmo. Tai 'vi
suomenės nuoširdus atjautimas 
didžiojo lakūno žygio.

(Ir taip buvo visuose Lietu
vos kaimuose ir miesteliuose, 
kur tik buvo radio aparatai, 
nes visos iškilmės iš Kaulio 
aerodromo buvo smulkmeniš
kai atpasakotos ir perduotos 
per radio. Tad visi, kas nega
lėjo bttti Kaune, sėdėjo prie 
radio aparatų, o tie, kurie jų 
neturėjo spietėsi pas laiminges
nius, turinčius radio. Kitur, 
pav., mokyklose, liko įtaisyti 
specialus radio, su dideliais gar
siakalbiais, kad kuodaugiausia 
žmonių galėtų girdėti kaunie
čių pasitikimą Atlanto nugalė
tojo Įeit. Felikso Vaitkaus. Vi
si dabar laukia kada Vaitkus 
pradės asmeniškai lankyti pro
vinciją). ;

Mažas nesusiprati- 
mėlis Pagėgiuose 

su F. Vaitkum
Atvykus iš Vo

SLA. 198 kp. laikytame mė
nesiniame . susirinkime spalių 
13 d., W. C. svetainėje. 772 
Raymond St., A-kron, Ohio., 
svarstė p. S. E. Vitaičio daly
vavimą laikinoj * Lietuvos sos
tinėj Kaune įvykusiame. Viso 
Pasaulio Lietuvių Kongrese,

KAUNAS.
kiėtijos į Pagėgius p. F. Vait
kui, muitinės Viršininkas. parei
kalavo parody tr, kiek Vežasi 
pinigų ir pasą.

P. F. Vaitkus išėmė iš kiše
nės pusę dolerio, pareikšdamas, 
kad. tai jo įvežamoji valiutą. 
Pasą suštampavo.

P. F. Vaitkus dėl šitokio stf 
juo elgesip susinervino.

: Pasitikusioji p. Vaitkų minia 
fdkįtf muitinės elgesiu buvo ne- 
pakakinta, nes p. Vaitkaus’ kę- 
lionė atrodė esanti išimtį- 
W ir tokioj kontrolė# ner^ika- 
ttnga. k , 'r......... - '

HELENA, MONTANA. — žemės drebėjimai Helenoje ir apielinkėje sugriovė daug narhų, 
mušė du žmones, daugybę sužeidė. Nuostoliai siekia apie $5,000,000. Paveikslai parodo1 tieka- ... į , „ » ’* ‘ ’ • ... -I
nas dviej ų gyvenamų namų ir vieno fabriko —i. po drebėjimo. 
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AKRO N, O
SLA. 198 kp. reiškia nepasiten

kinimą S. Vitaičiu ir užuo
jautą Dr. J. šliupui

kuriame jis atstOVaVo SLA. ir 
nutarė:

Kadangi SLĄ. yra paremtas 
ant demokratinių .principų ir 
kaipo fraiemalė organizacija 
visuomet privalo demokratiniai 
tvarkytis, - pripažinti sayo na' 
riams lygias teikes,. ginti. savo 
narių garbę, o užsitarnavusius; 
veikėjus gerbti. ię. .atžymėti jų 
darbus; bet p, Vitaitis, daly
vaudamas tame kongrese kąipo 
SLA. atstovas ir būdamas kon
greso prezidiume, nematė rei
kalo reikalauti kitų preziditi 
mo narių teisės, b’r. Jotim šliu
pui pasveikinti kongresą, nors 
prezidiume buvo ir daugiau 
SLA. barių, kurie, be. abejonės,

—j—.,,.- įį; r- i ~ .h.i'-rf .li'-.iliu-Į, r., .. 11 i. »'ii,r
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ii ■ » I t—.,« į iji j..... i likimu;
• 1955, Kinj Featuta Syodicutf, Ine, GtAr Britaln rijhti roerved.Č
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, butų mielai leidę Dr. šliupui 
pasveikinti kongresą, jei, tik to 
būtų reikalavęs pats SLA. at
stovas. Tai aiškiai parodo p. 
Vitaičio’ nedemokratišką misi 
statymą. Todėl mes,.' dalyvavę 
virtoiiBėtąBpĮę
sirinkime yienbalsiaį - pareiškia
me nepasitenkinimą tokiu p. 
Vitaičio pasielgimų/..p Dr. šliu
pui, kaipo SLAy garhęS; nariui 
ir daug pasidarbavusiam mū
šų organizacijai—-SLA^ tatiš- 
kiarhė mūšį gitiailsiį tŽuojėtu- 
tą. '

Spaudos komisiją:.
V. T.- Neveraų^kas,
N. Trumpikas,
J. Milickas. >
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ir musy broliai 
Lietuvoj

Čikagoje susiorganizavo Za- 
rasiškių Kliubas. Organizavi
mo darbe dalyvavo keletąs 
energingų zarariškių, tarp ku
rių buvo dąbąrtiniš kliubo 
pirmininkas Mikas Šileikis, 
pTnia Uršulę ^ijkaųski.epė, y. 
Mačys, J. Tarulis, Al. Saikus, 
P- Batfgąs ir ki.

Kliubas gyvuoja jau netoli 
m.etąj ląiko. Nąrįų yra virš 
30, bet dar daugelis žada pri- 
sirąšytj. Kliubas turėjo kęjetą 
parengimų. Tyarka gera ir vi
si klįubiečiai iki šioj buvo pą- 
tenkinti. Bet daugelis narių 
kartais užklausia: Koks kliu
bo tikslas? Jeigu kliubas nėra 
politinį^, tąį, esą, ręįkįą dirbti 
nors kųltųripį durįą.

Taip. Zarąsijškią Kliubas nė
ra nei politinis, nei partinis. 
Čia priklauso visokių nuomo
nių žmonės. Iki šiol buvo 
draugiškus kliudąs. Organį- 
zuojant kliubą nebuvo galima 
žipoti, kaip skąitlipgąs ji> bus. 
Dabar, pasirodo, kad kliųbąs 
nariais yra skąįtlingas. Did
žiumoj laisvi žmonės.
Siūlo pcigelbeti įsteigti laisvus 

kapines.
Taigi, dabar, esant didžiu

mai kliubiečių gali nustatyti 
kliubo gyvavimo tikslą. Q tas 
tikslas gali būti, mano nuomų-

nė, toką. Pagelbėti savo bro
liams Lietuvoj įsisteigti lais
vas kąpįnęs, jkad, nęlaįmęi iš
tįsus, nereikėtų žipoęų laido
ti įųr pątvpryj. Juk Lįętųy^j 
tokių ątsitikiipų yrą daug, kąd 
nekrikštytą vaiką, ar be išpa
žinties mirusį žmogų kunigus 
neleidžia haPu°Se Įąidoti.

Kai kuriuose Lietuvos aps- 
kričiupse, amerikiečiams pą- 
gelbėjųs, jo laisvus
kabinės, būtent: Kupiškyje, 
Kruopiuose ir k.

Pusetpse h; Zarasuose susi
tvėrė Laisvamanių Btinės-KuJ- 
turps skyriai. Be abejonės, tie 
skyriai irgi veiks, kad pašą- 
Jinti tuos keblumus, kurie da
bar laisvam žmogui stpvi ant 
kelip. Jie irgi prašys musų 
paramos.

Taįgi musų kliubo pareįga 
butų jiems pagelbėti. Tacįa 
musų kliubas bus atlikęs nąų- 
dingą tfarbį—kuĮturjngą dtir- 
bą.‘

Kad daugiau sužinoti apie 
Laisvamanių Ėtinės-Kulturęs 
skyrių veikįm^ Dusetose ir 
Zarasuose, pątartiųą užsirašy
ti “Laisvąją Mintį”, kuri& F*- 
daguoja t>r. Jonas Šliupas. 
Prenunjerąta metams 3 litąi. 
Adresas Kaunąs 1 (Šančiai), 
Kranto gatvė No. 5^.

—Nąr^.

Visi iš šios talentin
gos mergaitės daug 

gero tikėjosi
Prisiminus Vajolos 'Radiftės 

mirties sukaktuves.

Mes turime gąyo 
krautuvėje pilna vą- 
goną įvairiu pečių, 
kurie turi būt greit' 

išparduoti;
Aliejiniai pečiai.... 
Dideli Heateriai... 
Gasiniai Rąnge’ai

VIRTUVIŲ
ŠILDYTUVAI ......

$29.50
$19.75
$29.50

$11.95
combjnątįon
PEČIAI .......... *69.50
BUNGAL0W
PEČIAI ........ $39.50
SKALBIMUI
PEČIAI ..... $4.95
Tie pečiai yra įvairių žino
mų išdirbysčių ir visoje ša-, 
lyje plačiai garsinami.

Cash arba Lengvais 
Išmokėjimais.

Central Distriet 
FURNITURECO.

3621-23-25 SOUTH
hąXstW MMėėt

JOS. JOZAITIS, Mgr.
■iį.|||Įi||||iiiĮ;i1ji^F

jH$tu a^iaus. p. 0. Ę^rigįę- 
nės namuose, 1101 W. 101 St. 
Chicagoje. Suėjo lygiai dveji 
metai 1§ ^Į. jįįo ®ęjjy$į9, lįaip 
ji prasiSalįpp iš į?rpp,
palikdfm^ visam a^įijj saY9 
tėvelius, tfu ir yistjs
kas tjli ją pąžin,o tfjtfeliągjp 
nuliuįiiiąę, i

Dvimjį Rįęltjį VajoJ.9? įpir- 
ties su^aMuvitf ąš ęęi^.- 
kiu gilios užuojautos jgs tįivė- 
liams ijr .9 ntf>'9-
siai Vwl?i >MkW9
savo įgiiptųj žemelėj. •

Nors N. įRądi, Vąjolęs tėve
lį, rajląu jąu esąųt grą^oyyęr, 
tės vęrs^, &$|į- lye^ęfcįipąs mie
los dųklįs palikę 4i4ęH9 Ju
desio žymes' ąnt jo yęid^-

—P. D apiakis.

Teko man pažinti Vajolą 
Badytę Lietuvoj iš kūdikystės. 
Buvo rami, klusni savo tėve
liams ir meili visiems, gaty 
moksle, talentinga muzikoj ir 
paišyboj. Aš džiaugiaus ir bu
vau tikras, kad iš jęs Lietu
vos visuomenė susilauks grą- 
žios menininkės, naudingos vį- 
suojneųei nąręsr

Aš labai nusidžiaugiau, su
žinojęs, ką 11 Ūkėtais jos 
tėvelis, N. Radis, atvežė ją i§ 
Lietuvos Amerikon, nes taleų- 
tiugąm jaunuoliui Amerikoj 
yra daųgįąųs galimybių savo 
gabumams įkūnyti negu Lie
tuvoj. Teko man an ja ausį- 
tiktį ir čįa Ąnjer^jj nes ąš 
1931 metais lankiąiĮS Amerį- 
k<?j kaipn turistas.

Ji reiškė didėlį džiaugsmą 
sugry^ųsį į savo gimtąjį kram
tą. nes Vajola buvo čia gimu
si ir jaunutė parvežta Lietu
von.

Gyyęng Įp mokėsi Viek^- 
ąiųgse. Pabaigusį prądžips 
mokyklą įstojo į Mažeikiu 

kur kiekvieną klą- 
sę baigdavo sų gęriąųsįąįs 
pažymejimąis. Dąbąr man vėl* 
teko atvykti iš Lietuvos Ame
rikon ir kaipo pas seną ir gę- 
ra dranga N. Radį apsisiptį.

i in tata n?an9 ak^s 
W,bM“t&9

gražios Valojos, kuri| aš 
kau grįždamas Lietuvon 193Į2 
metąis/ Jps tėvelis giliu atsį- 
dusimu pranešė man, kad jo 
miela dpkrą mirusį.

Vajola mirė 1933 metajs 
spalią įg d-» sųl.ąykusi VOS 17

Ę]gWWF ALUS 
PĘIPCEPPRTE 

VJENINTgLa VIETA PASi 
JOS. RŪTA 

3267 So. Halsted St.

Žor'tllITL'UĮIiJI J JuįflĮ

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

ANCKOR TO ■
3503 So. Halsted St.

1

THR RAN.D A-VOO j
11859 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 6339 į
Muzika » PYKAI pStnyčios, !?JKSS'B

PĖTNYCIOMIS KęPTA ŽUVIS E)YXAi.
Satatss y»kwUs “BANK NIfiĄT”-J^ yriais laį^^ęms-
Nąnūe gaminti skanus vąlgiąi yisada. Visokios rūšies ęėiįmai.^Ma.

L Jondę pa^rąMm^. Krizam® :
1 s==

Hęjp me tą ęvęid sujjęrlątiYęs and 
platitudes that are always discount-

r ■ ■'/" .V''' " i ' ■’'< i ? ’i'v

fl
' 'it1'!'

rol
::;; - ...  < į

The English GOillll IIMi' - j
' ■ ' ' ' 'V- ■ ■ ' I Keep eY^X hęforę mę this ęnę 

ĮęuHęMM fąct: That thę first 
purposę pf this ęolųmn is to sęll L ’j.'.' V'«’’ - .* . Z;' ’ * ■ f ]. v ’ , ; ' 1 ■■Pirmyn;

I’* ■ ■ h? ■' ■ ■

Uejp mę g9 WęĮsę my cplumn vib? 
ratę ^ith lifę, vigęr and entbu- 
pięęip, t^ it lua^r mpvę members 

pręępęętiyes to ąctięp;

Ąląy I aįvays ^ęsęriįę chorus 
lę^d Services of it, in terms ofwhat

— hwri-

tadieiiyj PO plot
Kepetįpijų dieną atkelįįą į$ ppn 
ktadįępįą į lje§tądlį.fepį. 2 9#/?

>9

Kadąųgi Jpųo ^įgą|čio ^ąle 
užimtą, tąi 3LĄ. 22§ 
repetįcįjoą vejk^1^ ‘‘Žydas Sta
tinėje^ penktadienio vakare, 
jęąip bpyp sujorta, ijęjyylfs. 
Visi yajtfiĮflS jpstfpbėĮfite aM.si- 
rinkti į salę šeštądj^nį po j^iet, 
kaip 2 valanda, spalių 26 d.

Šią komediją SLA. 226 kp. 
pastatys scenoje spalių 26 d. 
vų$pj$ėtoj8 s,ą]įėj,ę. Ęę vai- 
dinimo, bus dar ir muzikalus 
programa^, p ąn.t galo links
mus šokiąį iki vėlumos.

—lįpmįįetaą.

Ligųnis jaučiami g e f ai ir greit 
sugrįšiąs iš ligonines namo.

J^OĘTH ^JDĘ. —PjCjęš 
laiko sunkiai susirgo Ząrasiš- 
įių No?ft
dės organizacijų darbuotojas

SjęąJlejjs. (Jįrb- 
damas persišaldęs ir nuo tp 
pradėjęs jaustis silpnas iy 
mieguistas. Pašauktas gydyto
jas liepė ligonį greit vežti į li
goninę.

Ligonis, išgulėjęs keletą die
nų Norvegian-American ligo
ninėje, jau taisosi ir jaučiasi, 
gerai. Pavojus praėjęs ir drg. 
Smalelis netrukus vėl bus sįi 
mumis. —Korės p.

5332 S.
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Annpnncinj Six New 
*s ' . . '

TTe^tH Anniversary of 
Ku W

Bm«e thėiy Tpnth W- „ „
and tarom tW„W* fw ‘he people.such very desirable applicants for ‘ »e

membership, the K R’s have sur-l 
passąd t^eir pręęedent and tod 

<į<?ors yri d* £n«Mi$ tji 
admit so many into th.eir cįrcle ftt 
tiĮįs ope tinto. i,

^ccordingly, please allow me toj 
p^sent the npyr įevy ąi charmęrs 
Avho will aid thę K R’s heręafter in 
arrąprihjg tiieir gąthq-ipgs, d^$s, _____
etc. " 1

HELEN ĘLAUZDIS is the popų? 
lęr young lį-dy ydri is ą ąpnipr ąt 
Lęwfe Institute, preparing 
t^ teąęh Ėnglišh ąpd Frępch. And! 
dįd t Jsay popriay? Ąt q 
feyr of her positions arę: Secręfary! 
of thę Girele Francais, Vįęę' Pręsx-I 
dent of thę Drama CIi$, Sęcretaryį 
of thę (Jlee ęiu^, Organizątjęn E<įU- 
oy ęf thę Lęvdš Ąnnual; ip ourl 
WQyįd, she is Vice Būęsident Q.f the! 
įi.tįįuąpUn Ūnįversity Čipj). ‘

RŪTĄ ĮęĄjtTĄNĄS is tęking the 
Literai Ąyts course at the Centrą^ I 
Y lįf G A Golįege, whęyę she, too, 
is ę spcialitę, being Vice Ryesident 
of thė Sigma Delta Alpha sorority.Į 
gęę^ipg sjję, nęyęrfljęĮęęs,
knows, how f o get placesl

GŪRISTINE ’■ PILKIS hails from 
St. Oąsimir’s Ącademy, \yhere she 
Ąęd °f ^adjng be? Gra-I
duation Class as President. Now she 
is enrolled at De Paul University, 
taking the Secretarial coursę. Smi-Į 
img-'secrestąries įrę riiwū& ip de- 
mąnd, >^n’t they, Mr. Employer?| 

MRS. PAUL SALINĖR (Saltimie- 
ras) caynę tp Chjcągę fyęm Pitts- 
burgh, leaving the University of 
Pittsburgh and its English courses. 
Jpjią yvas pyesriępf; ęf tfyę’ B B 
Club, an active groųp įf Lithuąnh11 
young ladies, būt upon coming. to 
Čhica’go, she waited ’two yearę* be-j 
fore affiliating herself with any 
club. Now, we $re happy to anno.uh- 
cę įęy ęs ą K R!

HĘLEN VARĘ ALĄ is the pętitę 
meniber of that fąmous fąipily. And 
though petite, she is ą mighty litt- 
le person; having attendęd the 
University of Ghicago for two years, 

■ she ią now temporardy, yrorJdngi 
įpt has ambitious plans for ąp. in- 
teresting futūrę, — būt enough, let I 
the future makė the revelation.

ELDA WAREKOIS is the brave
W whd W ^ymUsn? 

becaušę she was afraid of įt! Now | 
the field of Journalism is a bit ip 
awe of y£Ęat' E|jį įijgįt be acconj- 
plishing, sipcę ghe has plready seėu- 
®ed įęy Dįplęma apd is štili study- 
ing furthey fpr thę Bapjielor’s de- 
gree* in Journalism. A plucky (girl 
is Elda, working away all day and 
.ątteųding Northwestern Ųnivęrsįty Į 
evenings, yet, she says she’ll ĮtyĮAKEjj 
time for K R activities.

And we’re gląd. to have all theęe! 
fine young ladies join in our activi- 

welcpipę them 
into our K Ę $yc|ę,

—K R Newsy.

tjįs one time.

pjęsent

Pavogę radįo iš lię? 
tuvio automobilio
ĘRIDGEPOBT.—Brangus rą- 

djo aparatas buvo pavogtas iš 
automobilio priklausančio WaJ- 
tor Galvydžiui, 823 West 33rd 
Street. Vagiliai įsiveržė j ga
ražą, kur automobilis stovėję, 
ir aparatą iš jo vidaus išlupo. 
Garąžas randasi Galvydžio na
mų užpakalyje.

Jauna lietuvaite pabėr 
ą-o į# narni)

Keletą djenų atgal iš namų 
pabėgo I? W.e^ Jtf-

o.W.W 3501 Was.t $Į-st s,tr-

SuįKX»t^s ųž vagystes » , 
i djpcT

, Jępąs ĘoiĮęskfe, 
33rd place, bųyp 3aį-

yeje u‘ž vagystę. Amžiau^ -^22 
metų.

l *

šie laiškai yrą "atėję iš Eų 
ropos. Kam jie priklauso, tę- 
gul nueina į vyriausįį į, paštą 
(Ganai ir Vąn Buren stręęts) 
ir prie langelio, į:ur padėtu 
iškaba ,#Ą^yęrtįseį 
klausia laiškų.

Jfek Ff.ancis 
_J929W

PIRMYN
SHARPS and FLATS

HĄLOWEEN PARTY:
Gręat hąpchęs of ęornstąlkes group- 

ęd about wįĮth goljen puiępkins 
nestled here ęn,d tįttįę ęmoną thepi, 
pumpkins which loęk eyęn bėtter in 
ihęįr rustip setting, than they would 
in ą criapy browned jpię prust. And 
sinęę it iš to be a costume party, 
lęęapy bf you, no doubt, will ęome 
as farmers or farmer’s daughters, 
or ąhpuld we ęąy farmerettęs, to 
help thę ącen.e ąįęj)^. And įong 
ęįŪęųt this time, ^arveęt tinto, thę 
gypsies which have been summering 
Įh thę ęorth begin tę ^nigrąte fo thę 
soutŪ. Perhaps y^e cąn persuade 
one to linger a while and tell our 
fortųnęs, fęr lis. Ąpū pow wijth t^ę 
cropę ęll in^ prizęs have bęęp pųr- 
cnased and will be awarded to those 
perso n s having the funiest co s tumes, 
the mpst beaujjful costuięes, and 
thę most original. Būt whether you 
win a prize or ąot, you are sure to 
hayę ą gęęĄ at this sočiai 
affair of Pirmyn’s. The place, 
Nęfjfąs’, at 2439 South Lęavitt st. 
You all krą>w that the tickets are 
only a ųuarter, aiid that the soiręę 
is to be on November third. Until 
thęn, bę sęęįng yoų ęyp.r the transPm.

Thę Duchess.

tlįąt y<?u gęf; rpmaptic. LoyeĮy 
euris and pretty eyes are all right 
at the proper time, būt not ir yoyr 
cplumn. There you ought to write 
miniature sketchęs of yęur fellow 
members. You know, short word- 
pictures wjth a bit of atmosphere”.

’ An Idea.
“That is an idea,” I replied

musingly. “There’s one alto who| 
has always intrigųęd me with her 
perpetual Ii t tie frown. I have 
rąrely seęn her smile. Her manner 
is not at all encouraging toward 
the dęvęlopment of a better acąuain- 
tanęe. Wondęr why shę’s always 
sp long-faced?”

'■ T' ■

“Can’t you forget the girls for a 
changę?” With sarcasm. “Surejy 
there are a few of the men-foįk 
about whom you could wr|te”.

“Pie rnęn-folk? Yes, the men-l 
fol^. We — II — the men-folk, 
you say?”

‘?Yes! Męn-folk! Tenors, basses 
— tbP?e shprt-haired people who 
\year pants, hats, įpustacjjęs!”

“Oh, you mean tĮię basses! Now 
you’vę given a re$l suggestion! 
Thęre are plenty of men-jfolkln the 
bass section. There’s one lad who 
ig one of the shyest chaps I’ve ever 
m^et. He comes to reheąrsals regu- 
ląrly, faithfull and takes his place 
in the Chorus with hardly a word to 
anyone. if a giri talkš to him, hc 
blushes wonderfully”. .

“All right, all right”, “Wonderful” 
my ’ friend interrupted the suddęn 
purburst of yerbosity. “Save some 
of it for the typewriter. Looks likę 
you have plenty to write abounl 
instead of gazing into autumn skies 
airi Kriti1}? poętry”.

“Never mind the poetry,” I brisįlęd 
sensitively, “būt your idea of writing 
bits abpyt the members spunds 
good. 1’11 try it in one of the 
issues.”

PRINCESS TEATRE
So. Clark prie Jackson
Antra savaite rodoma 

SOVIETU RUSIJOS FILMĄ 
^KAIMIEČIAI” 

25« Iki 8 vai. kandlen 
■ta——

T-r-
Rankomis padirbti .

ACCORDIONS ; 
Puikiausios rūšies. 
žemiausiomis kai- 
nomis. Pamaty- 
kit mus pirm ne- 
gu pirksite. Be ĮWwwty^g- 
obligacijų. Eks- !WwWg^' 
pertai mokytojai. 
DYKAI KATA- 
LIOGAS.

INTERNATIONAL MUSIC CO.
1014 Blue Island Avė. - Chicago

STUDIO
420 w. 63rd St

En<lewood 5883-5840 
Dar gražiau, moderaiš 

kiau ire”K>«-

i

DON’T
NEGLECT
A COLD

BIRUTE
, Talking.

' We -'•'tve!rier;walking along Halst^d 
Street yzhere the eharm of Ori Brid- 
geĘ.ori is most apparent.

“You’ye beęep writinįg a lot ąbępt 
Birutę”, įę w.^s sęyi^g ip a mannęr 
which was suggestive of a preli- 
minary wind-up to'a Įengthy expę- 
sition.

“Uh, huh,” Į ventured unorigi- 
najly-

I tfVes, you’ve been writing aboųt 
Birutė, tyat what about the members 
who rchearse every week ? Don’t

i you think you ought to write some- 
thing about them?” He looked ąt 
me accusingly.

Į at t,he hugę pjatę-glasš 
wįlripws of Jųcųs restąurąnt which 
we węj;ę pasšipg at that mpment, 

“Well,” I beg'ari, “gossip just isn’t 
the sort of thing that would fit 
intp ą Ųirutė picturę”.

“Whp?s talking. aboplj gossip-” 
My friend wąs ęxplosiye. “Sūrely

duals, are intesting —
“Qh, yes, Qf COMrąe,” 

qųickly. “Thejre’s one giri fn 
Chorus who has the loveliest c

A COLUMNIST’S 
PLEA

Oh, Pątręn Šaipi of CęJ^pmįsts, 
help nie i n this momęnt to rišę above 
writiųg įįr the sękę pf writipg;

Crepte iji me Įbe inųuiring mįnd 
of thę scįeątįst that I 'įp.ąy dig bę- 
neath the ęųrfęęę of thįngs and Ąųild 
my pj^Ięr pį thė solid rock ęf faęts;

Giyę me thę jnspiration to writę 
coluiųns to ūdn readęrs with iųtęl- 
ligen( įrįtięięm, secųre
the obęį įj! ęoę
er; J

Majkė pto Ah
for yhat I ĮĮęyę wrįt,t;ęą''įįętt II 
think it ds rishi and save me thę 
humiĮiątion bpibl? f ^yęsman’*;

r’ ;
Givę me Ahe uąderstandmg thęt I 

may ' leęjn tp ęompręhęnd fhe 
workį,n4® ' bf th>į / jąareęlloiis 
tion, THE HUMAN MIND;

HeĮp rpę to feęd »jy tąipd 
exper|ęncęs and litęrature
that my hiay groiy and ex- 
pand for ę Į^gęę sęrvice;

He|p me tp put the wąrmth of 
humąfc Wdneęs into eyęry Uito and 
paragrąph • $įat I įįfe;

the members of Birutė, as indivi- 
■ — at least!” 

I agreęd 
i the 

___ curls. 
And her eyes — what a blue! And 
ęne tyrupe.tfę — she h^s thę jnęrpest 
smile, the evenest of teeth, and, —’’ 

“Hold on,” my listener intęrposęd 
with a laugh. “I didn’t suggest

v.
Help me make my colunms simp-T

Jillf «•« •» wisfe<M'< ,Į 

ing about 4omm<»d thingfc; _ 1,

JONAS SINKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 20 diena, 7:45 valandą 
ryto 1935 m., sulaukęs pusęš 
amžiaus, gimęs Kaišedoriij 
apskf.. Žiežmariu parapijoj, 
Biafdnu kaime. Nabašnykaš gy-' 
venb po riumeriū 4608 South 
Spaulding Avė. Tel. Lafayettę 
9534. v < ■

•Amerikoj išgyvęno 25 metus.
Paliko didėliame nuliudimę 

dųkteri Eva, broli Motiejų, bro
lienę Karolina Sinkus, 3 anu
bis Olgą, Alfonsą ir Liliją ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitbgę Ąvę.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį spalio 24 .diena, 2 vai. do 
pietų iš J. F. Eudeikio kapjy- 
čios i Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Sinkaus gi
minės, draugai ir pąžystąmi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė. Brolis, Brolienė, 
Anūkai ir Giminė^

Ratarnąuja laidotuvių direk- 
n$& Va?4s 1741. - •

For the Future.
li/rii t,. u. ,»► ■.!' V JT

Our t^lję turnęd to other topics, 
būt įpy frjend’s idea remained. No\y 
that rehearsal are being held on 
Mondays and Thursdays until Nov. 
17, when Birutė will present its 
■‘Čigonai” — Concert perfęrmance at 
thę Lithuanian Auditorium, there 
Wi|l be plenty of time for clooser 
Oįsęrvątion and subsęguent recording 
of iello^-members’ charącteristics.

It may be that my friend wąs 
right, and that I have been over- 
looking my hąrd-working fellow- 
choristers • in my zealousness to nąr- 
ratė faithfully the ideas, aims, and 
activįties of Birutė as a vvhęlę. In 
any case, a change of tone' might 
be1 welconie -to those who follow 
thęsę colųmns. | ;

— A. Ą. Stelipok.

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mestis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininku.

Vęršniinėlas ir kita.. Gyduoles 
Gausite Musu Aptieki,;

J. P. RAKŠTIS
1900 SO. HALSTED S’L

Vieiia didžiausių ajitieku Chi<aj»oj.

'-"'•i-*

FURNACE
DEGINIMUI PUODAI, kitur 
svarui 18c j musų f Aįk 
kaina ______ _____
ŪROTEEIAI, kitur svarui 4 g 
20c; musu kalną ------
VANDENIUI VIŽDBIUKAI, 
kitur pvenri ' 16£
musų kaina -------------
PELENAMS KRATyiOJiAI, 
kitbr' svarni 22c; 16t£
musų kaina —----------- *wr*

40%
PIGIAU

Mes turime paalrin- 
Rimui pilną ataką

KHOUESAUKIR 
r BBTĄIL

Kitų Furnace ir Boi
lerių dal^ė apkalnuo- 
t o b propofcloųaUai 
pigiai.

ACM£ FURNACE REPAIR 
PARTS CO. [2 krautuves]

BOILERIU
DAGYS
DŪMINES PĄIFOS 

colių įlenkimas arba

^35?
•_L 40^

20 Gauge Galvanizuoti.

7 
palpa _____________
8 coliu įlenkimas arba 
p^tpa------------------- '
O cbllų įlenkimas arba 
palpa-----------------------
10 coliu įlenkimas 
arba palpa ------- 1-----

IIIĮJĮK IIIĮH|IĮĮHIĮI|I IIĮIII II IIH.R ■įll.l F J* *r

JOIIN P. EWALD 
......... 1.0ANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų an^^rinp MoFgiciGj ar b;i 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc.; atsisauk:

846 West 33rd Street
- TELETONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUOAVOJIMO B-VĖS
K a , RAŠTINĖJE ; ‘ ; '

>* ■*

THE PAJLV
BUSINESS DIRECTORY

KABĖTO TVARKOJ!
Bis skyrius yra vedąmes tikslu pagelbsti musg skaitytojams su- 
sirasti, kur galima nusipirkti įvairiu paprasti ir • nepaprastu 
daiktu, intaisu ir reikmenų. Jeigu įį te^^| ftą Re-
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, CanaI 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik

BOILERIAI
BOItERS

.. .....

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM

< M «• * 1 ' "i ' .................... > ..........................................

STOGŲ DENGIMAS
KOOFING

GUA

2 blo.

C ■

Avė.
-

TT-rrn*-
THE BRIDGEPORT ROOFING CO. 
.y^o71UPa’iaX?e"mjSkiJa± 

kttilM kiek likituo. pataijytl Mm 
4"°“« vieoki W«W»W«

8216 So. Halited Strook.
TeL yiCtorz 496K ^.3
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Kviečia klovainiečius 
organizuotis į savo 

kliuba v

NAUJIENOS, Chicago, III
i- - -j..... ' f i ■ r" 1 .m --■■■y-'■ -

Francu a atsisako leisti angluos karo laivams naudoti francijos uostus kaipo
BAZES ’ < . ’

Sako, pradžia jau esanti pada
ryta; sekmadienį įvyks susi
rinkimas

Kiek laiko atgal šioje vie
toje buvo atsišaukta į klovai
niečius organizuotis, šiandien 
jau galima pranešti, kad pra
džia yra padaryta. Klovainie- 
čių kluibas jau sutvertas ir su
daryta laikina valdyba. Nuskir
ta ir laikas ir vieta susirinki
mams—spalių 27 d., 2 vai. pi 
p. M. Masilinio bute, 1516 S. 
501h Ct., Cicero.

Kas esate iš Klovainių apie- 
linkės—atsilankykite susirinki
me. Kliubas steigiamas ne pa
šalpai, ne apdraudai, bet vien 
draugiškumu, pasilinksmini- 
mvi, atnaujinftnui senų pažih- 
čių. Bus smagu sueiti su sa
viškiais ir pasikalbėti apie jau
nas dienas, prisiminti seną pra
eitį. Kai kurie gal jau esamė 
pamiršę savo gimtąjį kampelį, 
bet su jaunesniais draugiškai 
bekalbant, viskas prisimihš. 
Tad, klovainiečiai, ateikite ir 
prisidėkite prie Klovainiečių 
Kliubo.

K. P. Deveikis, pirm., 
P. Stasiūnas, raŠt.

1430 S. Cicero. Avė.

Svarbiausia priežastis, kuri paskatino Angliją, atsisakyti nuo militarių sankci j lį pfieš Italiją buvo Franci jos atsisakymas leis
ti Anglijos karo laivams naudoti Francijos karo laivyno bazės operacijoms Viduržemyje. Dėl akių Anglija užklausė Franci- 
jos, kokią poziciją ji žada užimti sankcijų pildymo reikalu, bet faktinai ji norėjo bazių, ir premjeras- Pierre Lavai atsakė 
“ne”. Žemlapis parodo eilę uostų Viduržemyje, kur Anglijos karo laivai yra sukoncentruoti.

Ketvirtadienis, spal. 24, ’85.. . ---------- -
dimo $935,000 “Funding” bon
sų. Balsavimų išreikalavę pi
liečiai, kurie tam tikslui su
rinko peticijų parašus. Prie 
to darbo prisidėjo ir Lietuvių 
Improvement Kliubas.

Skurdžius.

Mokykloje kilo gaisras 
— 200 mokinių iš 
džiaftgsmo klykė

200 mokinių vakar nepa
prastai džiaugėsi ir klykė, 
reikšdami savo 
kai užsidegė mokyklos rūmai, 
ties 6936 S. Hermitage avė. 
Gaisre buvo sužeistas ugnia
gesys, Charles Collins. Nuosto
lių keli tūkstančiai, bet pamo
kos vyks rūmų dalyj, kurią 
gaisras nepalietė. Tad, vaikų 
džiaugsmas buvo trumpas.

džiaugsmą

Vokiečiai stato operetę 
Chicagos operos 

rūmuose
Chicagos vokiečių dailės 

grupės rytoj vakare stato ope
retę Chicagos Civic Operos 
rūmuose. Jie pasirinko kuri
nį, “Das Dreimaederlhaus” — 
“Blossom Time”, kuriai muzi
ka parašė Franz Shubert. Bi
lietai nuo 55c. iki $2.75.

Pagerbė 31-mo wardo 
vadą, J. Kaindl

CLASSIFIED AOS
COAL

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Mine Run ...................
Lump, Egg ar Nut .... 
Scteenings ..................

Tiesiog iŠ Kasyklų
kaip 2 Tonus.

lei. KEDZIE ,3882.

Furnitute & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

...... $5.75

...... 6.00

...... 4.75
Nemažiau

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
muš Pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

Business Service 
_ Biznirt PfttarnavimM 

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phnne Yards 8408 

.......... -‘— ----------------------

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendaunlnkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 “ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU op 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau-šiuo adresu virš 

50 met
.... ......... .. ii mh i i i ■■ i ■ ii........— ■■■■■«

J. Yuška kalbės jau
nuolių draugijos 

vakarėlyje
Papasakos Brightonparkiečiams 

apie Lietuvos jaunimą, kon
gresą, etc.

BRIGHTON PARK.— Nese
niai iš Lietuvos sugrįžęs p. J. 
Yuška kalbės Brighton Parko 
Jaunuolių DraugijėįėM vakarį 
lyje, kiipris įvyks šį sekrnžclie- 
nį, sp. 27 d., Hbllywood svetai
nėje.

Jis papasakos apie įspūdžiui 
įgytus Lietuvoje, apie Kauno 
kongresą ir apie Lietuvos1 jau
nimo pažangą. .

Be to, draugijėlės vaikai, po 
vadovyste mokytojos, p. A. 2a- 
bukienės, išpildys gražų dainų 
ir šokių programą. O kas ateis 
į vakarėlį su įdomiausiu kos
tiumu, tas gaus dovaną. Holly- 
wood Inn adresas, 3417 W. 43td 
st. Pradžia 6 v. v. Įžanga—-25c.

—A. M.

Pradėjo nuolatinės 
Chicagos Parodos 
įrengimo darbą

Gavęs šešis ir pusę milionų 
dolerių iš federalės valdžios 
nuolatinės parodos įrengimui, 
mieštas jau pradėjo darbą. 
Per metus lako, BurnĖam Par
ke, kur įvyko Pasaulinė Pa
roda, ir kur 
bus įrengta, 
darbininkų.

“Nuolatinė
Chicagos kultūros centras, ku
riame bus įrengtos įvairios 
priemonės ir įstaigos piliečių 
estitinio gyvenimo pakėlimui.

nuolatinė paroda 
dirba apie 5.000

Paroda” bus ir

Uždarė tris šelpimo 
stotis Chicagoje

Mažindama išlaidas, Illinois 
Emergency Relief Commission 
šelpimo įstaiga uždarė tris 
šelpimo stotis, Elmwood Par
ke, Northwest dalyje ir prie 
563 West Randolph street.

Palos Parke rado pa
sikorusį Brighton 

pąrkietį

Apšvietietės sekma
dienį rengia Hallo- 

weeri vakarą
Orui atvėsus, yra labai sma

gu sueiti j svetaines ir linksmai 
praleisti laiką pasikalbant ir 
pasišokant prie smogias muzi
kos. . <

Tokią progą/, publikai ren
giasi suteikti Lietuvių Moterų 
Draugija “Apšvieta”, kuri sek
madienį, sp. 27 d., Sandaros 
svetainėje, 814 W. 33rd street, 
rengia smagų Halįoween vaka
rą-

Rengėjos yra pasiruošusios 
visus atsilankiusius tinkamai 
priimti ir pavaišinti. Tie sve
čiai, kurie ateis su kostiumais 
gaus gražias dovanas. Kiekvie
nas atsilankęs, gaus veltui 
‘halloween” kepurę. Pradžia 6 
v. v. Įžanga 25c.

—M. Z.

Cicerietis Petru išrink
tai j Illinois apšvie

tos draugiją
Frank J.\. Petru, Cicero mo-, 

kyklų tarybos pirmininkas bu
vo išrinktas pirmininku ir Illi 
nois apšvietos organizacijos, 
Illinois Joint Committee op 
Educatinal Legislation. .

Jis ikišiol buvo tos grupės- 
pirmu vice-pirmininku. Užėmė 
vietą, pirmininkei, Mrs. Bertha 
Armbruster, mirus. Prie mini
mos apšvietos grupės priklauso 
visos valstijos organizacijos, 
kurios tiesioginiai ar netiesio
giniai rūpinasi apšvieta.

Palos Parke, prie 78th avė. 
ir 119th street, buvo rastas pa
sikoręs Jonas Yasevičiūs, 45 
metų, ; 4435 South Maplewood 
avenue. Kūnas užtiktas beka
bąs nuo medžio.

Uždrausto scenos 
veikalo autoriai 

eina teisman
Autoriai veikalo “Tobacco 

Road”, kurį majoras uždarė 
šios savaitės pradžioje, teismo 
keliu bandys* kovoti prieš 
draudimą. Majoras Kelly už
darė teatrą, pareikšdamas, 
kad veikalas yra šlykšti por
nografija. Vienas iš autorių, 
Jack Kirkland, atskrido Chi- 
cagon lėktuvu ^Vadovauti ko
vai prieš miestą. Veikalas 
buvo statomas Selvvyn teatre.

Automobilių leidimai
1936 metams lap

kričio 1 d. ;

Šiandie Budriko radio 
programas

Šiandie vakare iš WHFC sto
ties bus duodamas Jos. F. Bud 
riko radio, rakandų, brangmė- 
nų ir muzikalių daiktų sankro
vų eilinis radio programas, ku
ris, kaip paprastai, susidės iš 
gražių lietuvių dainų ir muzi
kos. Programas prasidės 3 
vai. vakare. Pasiklausykite jo.

, •. . « . —-ML t
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Stebėjosi išlikęs 
gyvas

Conrad Ropinske labai ste
bėjosi, kad yra gyvas, kai po- 
licistai ištraukė jį iš likučių 
sudaužyto automobilio, kuriuo 
trenkė į traukinį, prie 33-čios 
ir Cicero avė. Ropinske tega
vo “juodą akį” ir keletą ma
žesnių žaizdų.

Improvement .Kliu
bas, jupdrankiai ir 
balsavimai Ciceroje
Įvyko reguliaris namų savi

ninkų grupes susirinkimas; 
rengs vakarą.

Keletą dienų atgal 31-mo tvar
do lyderiui, J. Kaindl, buvo su
rengtas pagerbimo vakaras 
Lion Club rūmuose, 4310 W. 
North avenue. Jis yra ne vien 
wardo komitimonas, bet ir ap
skrities dokumentų rekorduose, 
Recorder of Deeds.

Vakare daylvavo gub. Hor- 
ner, jo sekr. O’Brien, Ed. J. 
Hughes, valstijos sekr.; prok. 
CoUrtney ir-daugelis kitų.

Musical Instruments

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentų 

<175 piano accordion special .... $90 
<18 Albert konmetas—klemetas $6.50 
1135 Boehm Clamet Co. sax.

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

Gitara £4.50. Visi bubnai. 
GOLDSTEIN MUSIC SHOP 

914 Maxwell St.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

Sukėlė pusantro milio- 
no Chicagos labdariu- i 

goms grupėms ,
Įvairios Chicagos labdarybės 

draugijos, ■ suorganizavusios 
“Commųnity Fųnd” bendromis 
jėgomis kelia pinigus 1936 me
tų darbuotei: Fondas yra pasi
ryžęs sukelti tris milionus du 
šimtu tuksiančių. Įkišiol sukė
lė pusantro miliono. Įvarios 
stambios įmonės ir < bendrovės 
aukauja dideles sumas; Pinigus 
renka apie 600 aukų rinkėjų.

Lapkričio 1 d., bus pagamin
tos aplikacijos 1936 metų au
tomobilių leidiinams. Kainos 
bus žemesnės, negu šiais 
tais. ' : ‘ ‘ ' ;'/

me-

Didelis gaisras Harvey 
miestelyje

Gaisras kilęs Harvey mies
telyje vakar padarė $45,000 
nuostolių. Stidegc Wool- 
worth krautuvė, 127 East 115 
street.

CICERO — Lietuvių Impro- 
vemeht Kliubo reguliaris susi
rinkimas įvyko sp. 15 d., Liuo- 
sybės svetainėj. Pirmininkui 
A. F. Pociui neatsilankius, su
sirinkimą atidarė padėjėjas, 
J. F. Kimbarkas. Viskas ėjo 
tvarkingai. > Nebuvo jokios 
žymės, kad dalis kliubo valdy
bos narių pasitraukė. Bet tas 
pasitraukimas dar nėra ofici- 
alis.
trauksis
Kokiū tai budu išgavę kliubo 
čarterio kopiją ir tuo remda
mies jie stato visuomenei kai-

Kaip tokia padėtis ilgai
- ateitis parodys,

Susirinkimas buvo skaitlin
gas, sugrįžo keletas senų 
buotojų, o keletas naujų 
nierių prisirašė.

Rengs vakarą
Specialė komisija' išrinkta 

ekstra * susirinkime, kuris įvy
ko rūgs. $7 d., išdavė raportą. 
Rapotras buvo priimtas, o ko
misiją palikta toliau darbuo
tis. Buvo nutarta kliubo nau
dai surengti vakarą ir tam tik
slui išrinkta komisija. Rei
kia tikėtis, kad parengimas 
bus pasekmingas, kaip ir pra- 
aeities vakarai.
Juodrakiai vėl pradėjo veikti

Kiek laiko atgal tūli juod- 
rankiukai buvo pradėję siun
tinėti kliubo nariams gesi
nančius laiškus. Laikinai ap
stoję, dabar jie vėl pradėjo tai 
daryti. Laišką gavo vienas 
vietos biznierius. Jo klausia- 

kodel nepriklauso prie 
sumetimais 

tas yra daroma sunku paša-

ma 
kliubo. Kokiais

dar- 
biz-

HELENA, Montana.
bėjo 155 atskirus kartus, padarydama apie $5,000,000 nuostolių. ?■ Sugriovė daug namų

keistas žemės drebėjimas, žemė į kelias minutes laiko

gyventojai susigrūdo į pašalpos stotis (žiur. pav.)

sudre- 
kaip

PRANEŠIMAI
_____

Apie 3000 lietuvių 
Vyrų ir moterų ‘ 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ar Tamsti esi nariu?

■ Jeigu nesi, tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS

Konkursas baigsis spalio 31d.
Metas tuoj visiems rašytis 

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ofisas atidaras 

pirmadieniais, ketvirtadieniais visų 
i diena, o sekmadieniais iki 1 pp

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

1739 So/Halsted St.

(“Naujienų” name 2-ros lubos)

Amerikos Lietuviu Daktarų Drau
gijos mėnesinis susirinkimas ivyks 
snalio 25, 1935, 9:00 vai. vakare, 
6641 So. Westem Avė.

Dr. John Kowarskas, sekr.

CL ASSIFIED ADS

SPECIALIS BARGENAS
NASH — 1931, 4 durų šedan $225
SHEVROLET — 1930, 4 durų___

sedan .........................................
FORD — 1930, 4 durų sedan ....
PAIGE — 1928, 4 durų sadan....

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

kėjimais arba mainysiu į kitą karų.
P. WALTERAITIS 

4614 S. Western Avė. 
Tel. Lafayette 1329

$165
$175

$45

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

2511 Mihvaukee Avė. Bei. 4845

1931 PACKARD, tikras custom pa- 
budavotas $285. 1930 Buick 57 se-
dąn $254. Chlysler 65 sedan $195. 
Statykit savo Sąlygas. , Western 
Motors, 3966' Archer Avė.

SUSKITPEK 
NAUJIENAS

yra uaroma suuku, paša- BlLlI/M te 1 ICTI 
kyti. Gal ateityje dalykas] ulNlvUw LitiUVUN 
paaiškės.

Specialiai balsavimai
Gruodžio 3 d., Ciceroj įvyks 

specialiaFbalsavimai dėl išlei-

1b prašo Lietuvosžmonėsr 
Bępataria Lietuvos banlsr

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
Už STORAGE IR PATAISYMĄv 

Taipgi kautai pšimti į mainus, 
juodas pony kautas .. 

Rudas caracul .......... *.....
Jap mink ........... ,............
Matūrai maskrat ..........

Leopard katės
American brokdtail .........
Northern seal .............. .
Tikra esatem mink ......

Ir daug kitų.
Jackettes
46

$18
$24

$44 
$150

- $8 
kailiukų scarfs nuo .... $3 iki $18 

Ekonomijos sekcijoj.
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko į Tavemo 
bizni — Viehai moterei persunku. 
Anna Pūkis, 87th St. ir Forest Avė 
WillOw Springs, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS patyręs kriaušius 
prie taisymo drabužių. 3608 South 
Halsted St. Tel. Boulevard 8243.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA prie naminio darbo, 
maža šeimyna, be skalbimo. Turi 
suprasti angliškai.

Graceland 0898

MERGINA prie abelno naminio 
darbo, gyventi vietoje. 4409 West 
Adams Mansfield 6796.

For Rent
RENDON Štaras 2646 W. 63rd St. 

geroj vietoj, nebrangi renda. Atsi
šaukit Žydukės, 4707 S. Halsted 
St. Yards 0808.

ANT RENDOS 6 kambariai, su 
pečiais šildomi, $25.00 mėnesiui.

3961 S. Campbell Avė.

Businėss Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui, kampas prie 
karų linijos, ir šapų, pilnai įrengtas, 
su laisniu, $500 — 6556 So. State St.

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

TAVERN įsteigtas 9 metus. Ne
brangiai. Atsišaukit po 1 vai. po 
piet, 7240 S. Racine, Avė._________

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

PARDAVIMUI Tavernas ir Lunch 
Room. parduosiu pigiai, priežastį

ant vietos.
1142 S. Canal St

Real Estate For Sale 
Nąmąi»tem8 Pardavimui

PARDAVIMUI 8 kambariu cot- 
tage, parduosime labai pildai. 53rd 
ir Union Are. Kreipkitės laišku 
Box 340, 1739 S. Halsted St.




