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Ethiopija bijo, kad
■ ■ ■ ’ ’ ' ’’ •

Anglija paaukaus 
Ęthiopjją

yr7r- i • < *

ADIS ABABA, Ethiopijoj, 
spalio 24 d__čia atvirai yra
išreiškiama baimė, kad Anglija 
paaukos Ethiopiją, idant atsie
kus taikos Europoje.

Tą liudiją Ir E(įenp pareiški
mas vilties, Itad Italija greit 
taikysis, tą liudija ir Anglijos 
taikymasis su Itąlija Vidurže
mio jukoje.

Tuo tarpu4 Ethiopijos niekas 
neklausią ar ji nori taikytis ir 
kaip ji nori taikytis. '

Jeigu Anglija atiduos Ęthi<p 
pi j ą Itali j ai, tai Angli j ai vie
nok iš to nieko gero nebus. 
Taip mano ethiopąi. ;

'• Karo fronte tuo tarpu viskas 
tyku. Ogadeno piro vinci joj 
prasidėjo lietus, kurie visiškai 
sustabdė italų žygį.
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Kruvinas mušis tarp 
Porto Rikos 

studentų
•SAN JUAN, Puerto Rico, 

spalio 24 d.— Tarp liberalų ir 
nacionalistų partijos pasekėjų 
Rio Piedrase įvyko kruvinąs 
susirėmimas, kuriame penki 
universiteto studentai buvo ųž-' 
mušti ir 12 sužeistų. Studen
tai buvo surengę protesto eise
ną prieš Alzizu Campos radip 
kalbą, kurioj jis atakavo libe
ralus studentus. Bet CampOso 
pasėkėjai užpuolė liberalus stu
dentus, ir įvyko mušis.

Prasidėjo Francuos 
radikalų partijos 

kongresas

No. 252

Kruvinas karas tarp 
New Yorko 
rakietierių

Vokietija ir vėl 
darosi pavojum 
visai civilizacijai

, -į....■"- -V' .W‘

LONDONAS, ABgliipj,/Spalio 
24 d. —‘ šiandien/' Winston 
Čhurshill, buvęs iŽdb kkbčleriE, 
papasakojo Anglijos parllartlėn- 
tui, kaip pasibaisėtinai yra da
bar apsiginklavus Vokietija.

“Visa Vokietija šiandien yrą 
vienas perdėm apsiginklavęs 
“lageris”, ,sakė Churchill.

Vien tik šiais metais Vokie
tija išleidžia keturis bilionųs 
dolerių ($4,000,000,000) tiesio 
giniam ir netiesioginiam prisi
rengimui prie karo.

Visos Vokietijos induestrijos 
yra sumobilizuotos karui iki 
tokio laipsnio, kokiame jos ne
buvo sumobolizuotos Anglijoj 
pačiame didžiojo karo karštyj.

Visi Vokietijos žmonės nuo 
kudykių iki senių yra rengiami 
tarnybai kariuomenėje. Kyla 
galingiausia pasauly armija.

Daugelis submąrinų jau prak
tikuojąs Baltijos juroje. Dide
lės kanuolės, karo mašinos, tan
kūs ir nuodingos dujos yra 
gaminama pasibaisėtinu greitu
mu.

Churchill pareiškė, kad Ang
lija greitu laiku negali susily
ginti, o tuo labiau negali pra
lenkti Vokietijos oro apsigink? 
lavime, nežiūrint kaip Anglija 
nesistengtų artimoj ateity.

Vokietija jau dabar darosi 
be jokio palyginimo labiausią 
apsiginklavus valstija visame 
pasauly, valstija, kuri yra už
vis labiausia prisirengus karui.

TOKIO, Japonijoj, spalio 23 
d.—Japonai siunčia ethiopams 
dovanų 10,000 buteliukų vaistų 
nuo pilvo skaudėjimo, čia yrą 
įsisteigus ethiopams šelpti drau- 
gija.

RYMAS, Italijoj, spalio 24 d. 
—■Nors Italija nusileido. Anglį-, 
jąi, beFtai 'įtthgfetdsfa' Hlč 'ant 
Žodžių. Iš Libijos Italijai- 
trauks iš viso tik vieną divi-

;

Anglija irgi nedaug tenusi
leido Italijai. Sakoma, kad da
bar Anglija nebei'ęikąlajUariti 
italų kariuomenes pasitraukimo 
iŠ Ethiopijos kaipo> pįrifnj^tinės 
sąlygos taikos taryboms į pra
dėti. Bet daugiau . Anglija riei 
nemano nusileisti., y? j

Mussolini negali pasitenkinti 
yięn tik Adu vos pačmiiuu. Adu- 
ypą paėmimas buvo tik italų 
negarbės nuplovimas-- j

Italija turi daug daugiau lai
mėti Ethiopijoj. Turi atsiekti 
bent vienos didelės pergalės, ir 
tą pergalę Mussolini tikisi at
sieksiąs kur nors po Hararu.

Tuo tarpu italai eina tolyn 
Ethiopijon labai sunkiai ir la
bai išpalengvo. Tiesti kelius per 
kalnus ten, kur kelių beveik ne
buvo, yra didelė sunkenybė.

Mussolini tikisi, kad tautų 
sąjunga sankcijų vykinimą ga
lės atidėlioti savaitė po savai
tės.

Italija pradėjo statyti ketu- 
riuą didelius karo laivus, de
šimtą lengvų submąrinų ir dvi 
submarinąs minoms dėti. Savo 
geležinkelius Italija skubią! 
elektrifikuojant, kad nereiktų 
anglįes vartoti. Jeigu dėl sank
cijų Italija netektų anglies, tąi 
jos geležinkeliai yjsvieną veiks 
sų elektros pagelba.

Orakulo patarimas

........ i

. ADIS ABABA, ' Ethiopijoj, 
spalio 28 ?d. — Imperatorius 
Selassie paklausė orakulo pa
tarimo, kuomet jis atidėjo savo 
kelionę frontan iki po lapkričio 
i2-dienas.-; \J : > 

;-/0rhWiąą? pasakęs imperato
riui, kad blogas likimas ištik
siąs EtRiopiją, jeigu jis važiuos 
frontap prieš sąvb karūnacijos 
dieną, t, y., lapkričio 2. Bet 
jeigii jis • važiuosiąs frontan po 
lapkričio 2-rai, tai tikrai vis- 

• ’r \r ‘ •‘‘•t *' '* • »

kas seksis gerai.
Todėl - imperatorius paliks 

Adis Ababoj ne tik iki lapkri
čio 2 dienai, bet jis čia daly
vaus ir švento Jurgio iškilmė
se lapkričio 3 dieną. šventas 
Jurgis mat yra Ethiopijos pa
tronas.

Tik po švento Jurgio dienos 
imperatoriui Selassie vyksiąs 
į Dessje.

Von Starhembcri

VįENIf^.' 7- Įtakingi Italijos diktritoi?iiąĮJs 'Muššdljhi ftrą'Ū* 
gai paėmė Austrijos valdžią į i
neto hrizįS' ir keletas senesniųjų valdininku Mėkg ląukan. Dą- 
bar, Austrijos yaKizios ir ginkluotų jėgų priešakyje stovi Prin
cas Starhemfrerg, ii premjeras Schuschnigg. Majoras Emil Fey 
buvo prašalintas Starhembergo sąskaitom / .

PARYŽIUS, Francijoj, spa
lio 24 d.—šiandien Paryžiuje 
prasidėjo Franci jos rądikąlų 
partijos kongresas. Fra nei jos 
radikalai yra liberalai, kurie 
vadinasi radikalais—socialistais.

hs
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai praną?
Giedra ir truputį šilčiau po 

pięt.
Vakar 12 vai. Chicagoje tem

peratūra buvo 500.
Saule teka 6:13, sėda 4^-

Prezidentas r e n g ia 
atsakymų sąjungai

WASHINGTON, D. C., spą 
lio 24 d.-i-Atvykęs čįapo tri
jų savaičių vakacijų preziden
tas Rooseveltas pirmiausia tu
rėjo pasikalbėjimą su valstijas 
sekretorių Hull apie ?Eurbpos 
karo padėtį. Prezidentas rengia 
atsakymą tautų sąjungai į još 
pakvietimą prisidėti prieitai! 
jos bpikotavimo. Tautų iSųjtfn? 
gai šiame dalyke prezidentas 
veikiausia nieko nepažadės. ■

Sankcijų mašiną 
neduodanti Italijai 
kalbėtis apie taiką
RYMAS, Italijoj, spalio 24 d. 

— Italiją oficialiai patvirtino, 
kad iš Libijos birs ištraukta vie
na divizija kariuomenės. Tai 
esąs Italijos gestas parodąs jos 
gera vali*. , '' Z.

Tuo pačiu laiku Italijos val- 
įlžįą šąko, kąd Itąlijąi kalbėtis 
su Angliją ir Francija apie tai
ką su E thiopi j a bus sunkų, kol 
“sankcijų mašina veikia Gene-

Jau 28 valstybės 
boikotuoja Italiją
GENEVA, Šveicarioj, spalio 

23 d.^Viepą valstybė po kitos 
patvirtina tąutų sąjungos, pri
imtas sankcijąs prieš Italiją. 
Vėliausi patvirtinimai atėjo' iš 
Rumunijos, čechoslovakijos ii 
Jugoslavijos. Išviso prie Ita
lijos ekonominio boikoto iki 
šiol prisidėjo 28 valstybės.

Tuo pačiu laiku* visos šios 1J
valstybes parėmė ginklų siun
timą Ethiopijon.

( ______ £.
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Vokietija žiūrės 
savo ąaųdos

...... . 1 ■"' « “■« ■■

BERLINAS, Vokietijoj, spa
ilo 24 diTr-yo’kįetijos užsienio 
ministeriją pradėjo svarstyti, 
ką atsakyti tautų sąjungai apie 
boikdtąyiųią Italijos. Vokietija: 
vienok labiau rupi gauti tą biz
nį, kurio neteks Italija, kada 
prieš Italiją prasidės visų tau 
tų boikotas. .

Italai atmušė 
ethiopus

Suokalbis prieš 
Turkijos valdžią

- » »aaa~*a»*—«awa

ANKARA, Turkijoj, spalio 
23 d.— Buvo susektas suokalbis 
prieš Turkijoj prezįdentoKehia- 
Jio valdžią, ir Ūridje tapo arešr 
tuota 12 suokalbininkų, jų 

Iskaičiue ir prezidento leitenan
tas Alisaipas.

Anglijos lakūnas 
neskris Australijon 

dėl blogo oro
BRĄUDUSI, Italijoj, spalio 

24 d.—-Anglijos lakūnas Char
les Kjngsford Smith btįvo pri
verstas 'atsisakyti nuo savo pla
no skristi Australijon. Jis at
skrido į Brandusi iš Francij os 
miesto Marseilles, ir kuomet oro 
sąylgos pasirodė nepalankios, 
nutarė gryšti atgal į Angliją.

Kongresas . svarstys šiuos 
arbiuosius klausimus: — 
NųginMavhnas pu^iaų-fošis- 

tiškų organizacijų.
Kaip kovoti su depresija, ku

rios nesumažino Premiero įa- 
Valio valdžia.

Užsienio politika.
Franci jos radikalų partijoj 

eina dviejų frakcijų kova, ir 
gali būti, kad šiame kongrese 
radikalų partija gali suskilti.

Ethiopij os-Italij os karo klau ♦ 
sime radikalai pritaria Angli
jai-

NEW YORKE, spalio 24. — 
New Yorke prasidėjo tikras 
karas tarp gerigsterių ir rakio 
tyrių. Anksti ryto seredoj kir 
yiu buvo užmuštas vienos šai- 
kps vadas Louis Ambergas. O 
vakare iš kulkosvaidžių tapo 
sušaudyti kiti gengsteriai vie
noj Nėwarko tavernoj. šitie 
gengsteriai priklauso prie šai- 
kps Flegenheimerio, kurs yrą 
vadinamas “Dutch Schultz”. 
Pats Schultz ir trys jo sėbrai 
buvo pašauti; vienas jų Otto 
Berman btfvo daug sunkiau su
žeistas ir mirė 3 vai. ryto ket
verge, kitas Leo Frank mirė 
keliom valandom vėliau. Gali 
mirti ir Schultz. Du kiti tos 
pačios šaikos vyrai buvo pa 
šauti New Yorke.

Policija mano, kad tai esąs 
karas tarp Ambergo ir Schultzo 
gępgįų. Rugsėjo 15 d. iš 
Schultzo gengės buvo nušautas 
Ane Meer Bronsvillėje, kur 
viešpatavęs Ambergas/o taipgi 
buvo nušautas ir mėsininkas 
Ąmron, su kuriuo Meer kalbėjo 
apie pasidalinimą Ambergo. 
distriktu.

Tie raketieriai valdo lošimui 
iš pinigų, ypatingai “slot” ma
šinas, ir veda kitus rakietus. 
“Dutch Schultz” yra žinomas 
kaipo butlegerių karalius.

Gemblerių k aras 
eina ir Gėry mieste

Orlaivi^ linija tarp 
Maskvos ir Prahos

MASKVA, spalio 23. —Tarp 
Maskvos ir čechoslovakijos sos
tines-. Frahos bus įsteigta nuo
latinė oro susisiekimo linija. 
Pirmas aeroplanas skris už ke
lių dienų, v Liniją eis per Kįevą, 
Černovicus ir Chlujų. Oru 
skristi iš Maskvos į Prahą ims 
14 valandų. ,

Antrarankė stovylą 
poetui

Ecuadoro gyventojai rinko 
fondą pastatymui paminklo sa
vo poetui Oimedai. Bet už su
rinktus pinigus negalėjo įtinka
mo paminklo pastatyti. Tuomet 
ecuadoriečiai pasiuntė komisiją 
į Londoną, kad ten ji surastų 
kokį nors antrarankį paminklą. 
Londono džonkjardy komisija 
surado seną tikrai antrarankę, 
Lordo Byroiio stovylą ir ją 
nupirko. Dabar ta Byronosto- 
vyla stovi Guąyaųuilo mieste, 
bet joj yra išpjautas vardąs 
o0imeda°.

GAR Y, Indiana, spalio 24 d. 
Gąry miesto tarybos jauniau
sias narys Don Perrota, italas, 
šiandien tapo nušautas ir jo kū
nas įmestas į duobę tiesGrif- 
£ith, Indiana, j pietvakarinę pu
sę nuo Gary.

Pęrrotta stengėsi įgyti gem- 
blęriavimo įmonių ir vietų kori 
trolę Gąry mieste. Tur būt už 
tąi jį kiti gemblerjai užmušė. 
Perrottos tėvas taipgi buvo už
muštas du metai atgal.

.n. —............. r ....

ADU V A, jEthiųpijoj, spalio 
23 d.-— Į vakarus nuo Aksu- 
mo įOO ethiopų bandė ątkiįsti 
dešinįjį italų sparną. Ethiopąi 
čia sako turėję net 8 sunkino* 
sius kulkosvaidžius. Bet italai 
su lengvąją artilprįja atmušę 
užpuolančius ęthiopus. Po to 
ethiopąi pasitraukė Geros !upeš 
klonin. (Gerą ūpe inteką j 'fa- 
kaze xiį?pę). Skaičius užmuštų 'ir 
ąužeistų nežiiiomąs.

Kaimas parsiduoda 
už skolas

BERLINAS, Vokietijoj, spa- 
lio 23 d. — Węierhofo kaimas 
parsiduoda iš licitacijos už sko
las. šio , kaimo žmonės buvo 
įsteigę audimo bendrovę, bet 
tos bendrovės viršininkai pabė
go, palikdami $50,000 skolos. 
Skolintojai dabar parduoda vi
są kaimą iš licitacijos.

—-
WASHINGTON, D. C., spa

lio 22 d. —Rugsėjo mėnesyje 
degtinės buvo suvartota 6,371,- 
752 galionai. Į vieną mėnesį 
dar tiek daug nebuvo suvarto
ta nito prohibicijęs panaikini
mo.

d

Ketverynės studen
tės 20 metų 

amžiaus 
■ i -i f *

WAC0, Texas, spailo 17
Baylor universitete keturios se
serys, kurios yra ketverynės, 
visos sykiu gimusios. Jų var
dai yra Mona, Mary, Robertą 
ir Lentą, o pavardė Keys. Jų 
amžius 20 metų—visų vienodas 
iki dienos. Jos yrą iš Hoilis, 
Okįąhpmą. Jos visos nori būtį 
mokytojomis, studijuoją istor 
riją, psickųlę^ją, mėfiįta «uį- 
ziką ir dainas, o tąip $at įr 
vaikinus. Kalbinamos apsi
vesti iki šiol kiekviena atsisa
kė.

Illinois valstijoj 
pakilo samda

SPRINGFIELD, III., spalio 
24 d. —Iš fabrikų pranešimų 
pasirodė, kad rugsėjo mėnesy
je pakilo samda 3.7 procentų j? 
atlyginimas 4.5 palyginus su 
rųgpjuičio menesių.

Raportavo 4,437 industri
jos, turėjusios rugsėjo mene
syje 491,954 darbininkų. Vidu
tiniškas savaitinis darbininkų 
atlyginimas buvęs $22.94.

Francija sako taikos 
pasiūlymų nebuvę .

PARYŽIUS, Francijoj, spa-
Įio 24 d.—r Franci jos užsienio

ppemieraą Lavai nei Mussolini 
nedarę jokių taikos pasiūlymų. 
Ką laikraščiai apie tai rašė, 
esą netiesa.

tai
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TėvyJiems’ Advokatai
Reporteris R.

AklU SPEClAListAl

KITATAUČIAI

Direktoriai

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Amerikos Lietuviu Daktaru

5340 So. Kedzie AvenueSouth

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

m- 
remi*

Vait- 
apie 

įspu- 
Taip-

viso-
Jonas 
parė-

2420
arti Western Avė. Hemlock 7828

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

tuvių kongrese, tuomi 
savo, kalbą.
t Perstatomas žinomas

Sako, kad Smetonos val
džia žmonės nepaten
kinti. Lankėsi Klaipė
doj ir Vilniuj. Aiški
no, kad jis ne uždyką 
purkšnojęs šampaną 
pas Smetoną.

Ant antrų lubų yra 
gera svetaine, kur yra

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8
Sere’ ' *
Rez.

kliubas, bažnyčia ir

žodžiu netik apie 
sutiktuves, bet ir 
visus savo įgytus 
viešint Lietuvoj,

Smetoną.
apie kongreso
ir apie "aĮba-

ir šampano
pas Smetoną,

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVĘNE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Teiephono: Renublic 9723

surengęs gryzi?- 
Lietuvos Pittsburgho 

draugijų delegatui p. 
Pivaronui vakarienę 
Piliečių svetainėj.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos fr 
Petnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Ganai 1175.
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600.

KUR TIK KOMU
NISTAI, TEN RASI 
IR JU DIKTATŪRA

dovuuti b
kodėl datblhinknitpjrivalo skai
tyti komunistiniu^ šlamštus, < 
ne tikrai rimįu^įr gerus pa

Pivarono sutiktuvių 
vakarienė

Lietuvių radįo va 
landos rengiamas 

gražus losimas

1638 So. ^0 __
Office 4939 W. 18 SU

Nariai Chicagog, Cfcėros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

> Bank BM(t. 
ison Street

8 vak.

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

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

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

SOHO PITtSBURGH, Pa— 
Lapkričio 3 d, Lietuvių Mok
slo Draugystės svetainėj yra 
statoma scenoj graži komedL 
ja "Senmergė”, žymiausioje 
rolėje dalyvauja pds Laura 
PaUlekiutė, Taippat bus sdOš- 
tas gražus monologas “Ar aš 
kalta?” Bus ir mUžikftlU phjr 
gramas.

Atsilankykim visi, betik pa
matyti gražų lošimų, bet kara
tu paremkim ir lietuvių radio 
programas. •** .

A. Montvid, M. D
West Town

2400 West
Vai, 1 iki 3 po pietų. 6

Tel. Seeley 733l
Namų telefonas Brunsvick 0597

Jonas nusiminė, kad prisiei
na skirtis su vieta, kurioje tiek 
metų yra išgyvenęs. Bet tai da 
neviskas. Susirasti vietą nebū
tų taip didelio sunkumo, ta
čiau Jonas turi šiokių tokių 
rakandėlių, reikia didesnės vie
tos. Prisieina Jonui susidurti 
su rūpesčiais ir sunkumu.

Tame lietuviškame name, to
je buvusioje Jono '“tėvynėje” 
“draugai” bolševikai 'viską su-

Pats sau prieštarauja.
Ponas Pivaronas nupeikęs 

Smetoną ir jo valdžią, aiškino 
kaip Lietuvos valdžia padeda 
ūkininkams. Sako* kad Lietu
vos valdžia superkant! iš ūki 
ninku produktus už didesnę 
kainą, o tuos pačius produk
tus parduoda užsieny už ma- 
žesnę kainą. > j •’*■ į į į

Reiškia, valdžia šelpia ūki
ninkus ir kaip' jau tokią val
džią gal nemylėti ūkininkai ? 
Tas bent man nesuprąhtama.

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

Tek Kenwood 5107 
VALANDOS;

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

■ A. MASALSKIS
8307 Ljtuanica Avenue Phone Boulevard 4139

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo

1 1 -.rs-T !H

jų delegatas aiškino, kad jisai 
ėjęs pas Smetoną ne iŠ meilės 
ir su juo gurkšnojęs arbatėlę 
ir kitką. Jisai buvęs tenai su 
reikalu, nes norėjęs gauti iš 
Smetonos paramos dėl Lietu* 
vių Kambario Pittsburgho unį 
Versitete.

Jo misija pas Smetoną ne- 
nuėjus niekais, nes jisai pgfr 
Vežęs iŠ Smetonos 100 litų ar 
daugiau —* gerai nenugirdau, 
— dėl lietuvių kambario.

Bet kada Pittsburgho Drau
gijų Komitetas sušauks Drau
gijų Atstovų susirinkimą, kad 
p. Pivaronas, kaipo draugijų 
delegatas galėtų išduoti rapor-

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 
Dr. Bertash 

756 West 35th St.
Cor. of 3£th and. Halsted 6ts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8 
Nedaliomis nagai sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas,
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Laikui bėgant ir užėjus de
presijai, Jpnas prarado kliubą 
ir nubiednėjo. Bet Jonas vis 
tebegyveno toje pačioje vieto
je It turėjo priglaudęs kęletą 
bedarbių. Visi jie šiaip taip 
gyveno k vertės kaip mokėjo 
ir galėjo,

Panaikinus ptehiMriJ|> pra
dėjus atgyti lietuviškiems kliu- 
b'aųis, Jonas jau neišgalėjo pra
dėti iš naujo kliubo biznį. Tuo
mi pasinaudojo musų “drau
gai” bolševikai, paima Jono bu
vusį kliubą, duoda darbininkiš
kų vardą ir pradeda legališką 
kliubo biznį.

Jonas savo daiktelius turėjo* 
kraustyti iš kliubo J kitą kam
barį tame pačiame name ir vis 
nenustojo vilties, kad “draugai 
bolševikai”, kuriuos jis buvo 
nėkąrtą priglaudęs savo klįube, 
nedrys išmesti jį į gatvę. Jono 
gi burdingieriai bedarbiai turėjo 
nešdintis kitur ieškoti prie-

iSldės lietuvis biznierius K. s. 
Stravinskas, bet jis atsisako 
kalbėti, pareikšdamas, kad jis 
visados sutikęs ir sutinkąs su 
p. PivarpRD mintimis ir jis nę- 
turys nieko pasakyti.

Stravinskui gteiaakiuš kak 
bėri perstatomą* pato p, Piva
ronas. Jis pirmiausiai pradeda 
pasakoti savo kelionės įspu& 
žius, plaukiant ląiVu,apie Šve
dijos kalnus, apie pažangą Lie
tuvoj. Jisai matęs didelį skir
tumą nuo to laiko kaip jisai 
lankėsi 1928 m> Ęsąs didelis 
Skirtumas, didelė pažanga, 
žmonės turi visko daug ir net 
perdaug, tik esąs jaučiamas 
trukumas pinigų. >

Smetonos valdžia žmo
nės nėra patenkinti.
Kai p. Pivaronas viešėjęs 

Lietuvoj 1928 metais, tai ta
da žmonės gerbę Smetoną, bet 
dabar tie patys žmonės jau 
nekenčia Smetonos ir jo val
džios. Kalbėtojas pareiškė, kad 
netolimoj ateity Smetona bu
siąs iš valdžios pašalintas, at
sirasią geresnių lietuvių, negu 
Smetona ir t/žimsią Smetonos 
vietą, Tik nepasakė kas tie “ge
resni lietuviai” ir kaip jie už
ims Smetonos vietą, o ypatin
gai kaip tas Smetona bus iš 
valdžios prašalintas. Ponas Pi
varonas apie tai nieko nepa
aiškino.

glaudos.
Laikams šiek tiek gerėjant, 

Jonas gyvendamas savo kam
bary šiaip taip vertėsi ir darė 
šiokį tokį pragyvenimą.

“Draugai” bolševikai pradė
jo Jono neapkęsti ir ieškoti 
priemonių Joną išvyti ir iš to 
kambario, visai užmiršdami, 
kad praeity Jonas yra tiek 
daug kartų juos priglaudęs.

Bolševikai, draugaudami su 
juodukais, rekomenduoja jiems 
Jbno buveinę dėl juodukų baž
nyčios. Ateina juodukų kuni
gas, ąpžįuri Jono buveinę ir 
nutąria iš Jono griešnos buvei
nės padaryti šventą vietą skel
bimui “Dievo žodžių” ir gani- 
mui juodukų griešnų duselių. 
Spalio 19. d. “draugai” bolševi
kai duoda žilą j am Jonui orde
rį kad jis j. pasiieškotų kitos 
vietos, nes šioji jau yra paiin-

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTC.ASHLAND AVĖ.

Ofiso Valandos:
Nuo 10 iki 12 diena; 2 iki 8 po piietų

7 iki 8 vai. Nedjėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
arti Blst Street . , 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neriš
liomis ir šventadieniais 10—12 

diena;

Toi iati s Abekas agitavo už 
sudarymą bedaro ^fronto po ko- 
mvžniątų
pusios A.P.L.A. . Vadovybe ir 
ragino vjsuk \Raityti tiktai k> 
ftiųpištmhs ISikMžėte Taigi 

“beptoi:'troh^> ko-

j j ąąvo JdlkUtiirM, Juk Čia yra 
daug 4idėsnęJįr atįpreshė BLA.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną,

Atlankęs Vilnių ir 
Klaipėdą.

Prisiminė kalbėtojas, kad jis 
atlankęs Vilnių ir matęs, kad 
Vilnius kenčiąs didžiaųsį var
gą po lenkų jungu.

Buvęs ir Klaipėdoj. Pataria, 
kad Amerikos lietuviai, norė
dami pasilsėti ir praleisti ge
ras atostogas, važiuotų į Lie
tuvos pajūrį, tenai esą labai 
gerai ir nebrangu,

Klausimai apie kongre- 
so eigą.

Kalbėtojas kalbėdamas apie 
Lietuvą visai mažai pasakojo 
apie to kongreso ejgą, pors jis 
tame kongrese buvo pittsbur
gho draugijų atstovu. Tik bai
gus p. Pivaronui kalbėti ir pa
reiškus, kad jei kas kam yra 
neaišku iš jo kalbos, tai lai 
paklausia, jisai atsakysiąs j 
paklausimus, tuomi pasinau
doja vienas iš svečių, btjtent 
K. Šinkūnas ir klausia kalbė
tojo, ar ištikrųjų tame kon
grese nebuvo jokių diskusijų. 
Ponas Pivaronas sako, kad 
taip, diskusijų nebuvę ir jis 
su tuo sutikęs, nes jei butų 
leista diskustfoti, tai kongre
sas nebūtų pasibaigęs per ko
kias tris savaites, o kaip ne
buvo diskusijų, tai viskas ėję 
kuogeriaųsia. Kongrese buvę 
taip kaip universiteto protek
cijose.

Aiškino, kad jis ne už- 
dyką gurkšnojęs šam* 

paną pas Smetoną.
Aiškindamas 

eigą, prisiminė 
teles gėrimą” 
“guHcšnojimą” 
kaip kad bolševikų delegatai 
pasakoja.

Pittsburgho lietuvių draugi-

DR. G. SERNER
LIETUVIS

___ Tel. Yards 1829
ĮfHBBĮįh Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
' 'Ištaiso,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

. Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted SL 
Tol. Boulevard 1401

treet 
.v - ~ , j • 

151. pagal sutarti 
_ w .... „aUfornjn Avenue 
Telefonas Republic 7868

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas 

blandos nuo 9—9 
ėst Marąuette Road

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Pittsburgho lietuviai, 
tingai antrojo skridimo 
jai, jaučia didelio džiaugsmo 
ir pasitenkinimo netik kad Ift* 
kūnas Vaitkus Atlantą nuga* 
Įėjo ir iškilmingai buvo priim
tas Kaune, bet dar ir todėl, 
kad Pittsburgho lietuviai Vait
kaus sutiktuvėse Kaune turė
jo savo atstovę Dr. J. T. Bal
trušaitienę, ALTASS Pittsbur
gho skyriaus iždininkę, kuri 
pasveikino Vaitkų varde Pitts
burgho lietuvių.

šiomis dienomis p. P. Dar- 
gis, ALTASS Pittsburgho sky
riaus sekretorius, gavo iš Lie
tuvos nuo daktarės Baltrušai
tienės sekamo turinio atviru
tę, rašytą 2 d. Spalių, Vait
kaus sutiktuvių dienoj:

“Gerbiamasis: Tik ką sugry- 
žau iš aviacijos lauko, kur pa
sveikinau aviatorių Vaitkų. Vi
si kalbėjom per mikrofoną ; 
didžiausią minią. ‘Sakoma, kad 
buvo 40,000, bet man rodėsi, 
kad du kartu tiek buvo susi-

EUDEIKIS 
fr.WAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išiųpkęj imsis

S. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Spalio 17 d. Lietuvių Vaizbos 
Butas buvo 
šiam iš 
lietuvių 
Petrui 
Lietuvių

Vakarienė buvo gerai paga
minta ir skani. Svečių ir vieš
nių buvo susirinkę apie 60 ypa
tų, nors tikietai buvo iškalite 
pardavinėjami. Sakoma, kad 
buvę tikietų parduota dėl 75 
ypatų, vakarienė irgi dėl tiek 
buvo pagaminta. Matomai, apie 
15 ypatų neatsilankė dėl ko
kių nors priežasčių.

Kiek svečiams užkandi/s 4. 
Simonavičius pakviečia adv. 
Edwardą A. Schultz vėsti tvar
ką. Tasis taręs keletą žodžių 
pirmiausia pakviečia p. J. Vir
bicką kalbėti, šis kiek pakal
bėjęs apie p. Pivarono darbuo
tę Lietuvoj ir Pasauliniam Lie- 

baigia

, Minia iŠ džiaugsmo verkė, 
metė po kojų aviatoriui gėles, 
šaukė “Valio!” ir kaip įmany
dama rodė širdingumą. Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos plevė
suoja. Amerikos valdžios at
stovas kalbėjo. Kitas kalbėjęs 
amerikietis yra Yuška iš Chi- 
cagos.

Iki pasimatymo —
Dr. J. T. Baltrušaitiene.”

--t

Reiškia didžiulėse Vaitkaus 
sutiktuvėse Rauda ,Pittšbpr£Kd 
lietuviai ir ALTASS skyrius 
buvo oficialiai atstovaujami.

Dr. Baltrušaitienei gryžus iš 
Lietuvos, ji mums papasakos 
gyvu 
kau*s 
kitus 
džius 
pat išduos raportą iš Visol Pa 
šaulio Lietuvių Kongreso.

ALTASS Pittsburgho sky 
rius rengiasi prie šaunių dali 
tarės sutiktuvių Pittsburghe.

— S. Bakanas,

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3328 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
vagai sutarties.

CARNEGIĘ, iPa. . ^c.Spalio 
17 d. čij» įvyko'jfbeįiidte 
tę” prakalbos, kurias' surengė. 
Augščiausios Prieglaudos Liet 
Am- 3 kp. savoj svetainėj, 313 
Center St. Kalbėjo F. Ąbekas, 
kuris buvo nuvykęs į Lietuvą 
dalyvauti pasaidiniame lietuvių 
kongrese Kaune.

Abekas pirmoj savo kalboj 
bandė atpasakoti padėtį Lietu
voj, bet taip juodomis spalvo 
mis, kaip tik bolševikai su
geba juodinti. Pasakojo, kad 
Lietuvoj biednuomenė, valstiė** 
čiai ir miestų darbininkai yra 
nepaprąstai pavergti, neturį nė 
žodžio, nė spaudos laisvės ir 
yra apkrauti nepanėšamais 
mokesniais, o už mažiausį pa
sipriešinimą valdžiai tuoj kem-< 
ša ir pūdo kalėjimuose.zO vai 
dįninkai gi patys pasiskiria 
sau riebias algas ir esą liiekU- 
rie valdininkai gauną septy 
nii/s kartus didesnę algą, ne
gu gaudavo panašus Valdinin
kai prie caro.

Antroj kalboj F. Abekas pa
sakojo apie Kauno kongresą ir 
gyrėsi, kad tik jie, komunis
tai, tai labai “revoliucingai” 
tenai veikę ir gynę Hdarbinin- 
kų” teises. Tik esą tie nela
bieji kiti delegatai, kaip Vitai r 
tis, Pivaronas, Trečiokas ir ku
nigai nesidėję su “darbinin
kais” (komunistais)> bet par
sidavę fašistams ir stoję už 
kruviną fašistinę valdžią ir ko
munistai nieko negalėję atsiek
ti. Girdi, kokį jums išduos ra
portą Pittsburgho delegatas 
Petras Pivaronas? Jis buvęs 
kviestas” ir Čia kalbėti, bet 
nesirodys, git-di, “sarmatijaši” 
savo veidą parodyti (komunis
tams) .

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 8:30 vaL 
vakaro. Nedeliomtą nuo JO iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Dr. Herzman
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams , 
metus kaipo patyręs ardytojas 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. J8th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 /
Rezidenciją telefonai;

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Dr. J. Baltrušaitiene 
sveikino Vaitkų 

Kaune

......... .. 1 'II

be būdavo rengiaftios yakarie 
m, gMHhkimąl jr kiti 
kię Žilasis
pėkąritą ir pihigUUM yra _
męs musų bolševikišką veiki

ŽILOJO JONO
/. -■“'VA'RęAI.

—„

n. s. prrrsnuRGH, pa.
Kas iš North $ičlės lietuvių ne
žino žilojo Jono? Visi./

Garsiaisiais ir geraisiais pro- 
hibicijps laikaįs musų Jonas 
lietuviškame name, ėjo 
iš. rankų į rankąs (bet vis tarp 
lietuvių), rkliubą jį- su
teikdavo prieglalidą mUsų '“dar
bininkiškoms” bolševikiš
koms organizacijoms. Jpno kliu-
i.į.4rti.i. r-TT, II, f f H’KI 111; T, -miįfMii'i i

Laidotuvių

J. F. RADžlUS
«68 West 18th Street Phone Canal 6174

: . I - r« ■*, -J. >♦*» * n >• . -r . t* . * . ", ’ . 1■i" ..................................... ............................. ............inl.įiį, ,,-įį .....................ii. ............... .....................................

U S. M. SKUDAS
718 WfeSt Street________ Phone Monroė 8377

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phonęs Boulevard 5208-8418

rm"į jiįu į.».i y iini'irfIr.iį fnii-,,

AMĘUtiJtęĘDIENĄ IR NAĘTJ

Man bbvo įdonĮė užgirsti ko
munistų girimą F iėtftoklfatij o$, 
kurią jie dat iriSAi nesenai taip 
labai niekino ir Visaip biauro- 
jo. Bet man atrodo, kad j te 
ir bėsigeribdabii dėinokra* 
rijos, nusvils savo negus m
nieJfo nepelnys. SU di'įtaturos
garbintojais/. Ui fašistinės,

bp|ŠiėyiM®teSu ^hlolkratij ai 
yrą nepalcėliui ji su jais jo
kių ^bčhdfų •frobrij” hegąii da-

įkbmupįs^s ėU gali at- 
sitikri tes 0tšj jkAs atsitiko 
ŠU ta alkana lape, kuri pama
čiusį uogomis aptekusius vy
nuogių krūmus tarėsi vynuo
gėmis pasivaiįinri, Bet buvo 
jos ąugsiai■. ir lapė jų pasiekti 
hėgaJčjo. ^aaiąpkMjo aplink 

nieko hėpėlninsi UUkiutino 
uodegą' pari'ėriisiy ■ negavusi nė 
Uogelės paragauti. Nukiutino ir 
guodžiasi: girdi, tos utogos 
esančios tek/os neskanios, to- 
kios rugsėlps.,; '

•ii" g</ię;'7^wmairienė.

, Penktadienis, spat 25, 193?
Į, IĮ' .-.I, ................ ... ......................................,    Į,.„.I. , „   , Į . I. , ,

tvarkė sekamai: nuo didžiosios 
gatvės bus juodukų bažnyčia ir 
skelbiamas “Dievo žodis”, iš 
salikes “darbininkiškas” kliu
bas pardavinės vodką, degtinę 
ir alutį; 
gana 
rengiami šokiai, kuriuose links
minasi balti ir juodi "‘broliai” 
ir yra skelbiama komunizmo 
evangelija bei darbininkų “vie
nybė” ir “bendras frontas”.

Viskas yra kas tik žmonėms 
reikia 
svetainė. Ir da randasi tekių 
nedaverkų, kurie sako, kad bol
ševikai yra bedieviai. Tai tikrai 
petneša, nes jei jie butų bedie
viai, tai nesteigtų bažnyčios, 

Magdė.

Mrs, Anelia K. Jarusz
. Physical Therapy 

and Midwife
ĮiliiiĮ 6630 S. VVestern 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie
Į 4- " alfei gimdymo namuo 

se ar ligoninėse. 
duodu massage 
eleetrie t r e a t- 

■ ment ir magpe- 
tie blankets ir tt.

'■ jSflHiglM Moterims ir iner- SHmBHHH fidnoma patari
mai dovanai.

LACHAWICZ ir >SUNŲS
2814 West 28rd Place Phones Ganai 2515—Cicero 5927

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Ąvenue Phone Lafayette 3572
,0, I II .į«',l'l >1 jlĮlįi|ll|l,IB,^,iiĮ^j |tlllĮLiĮ>^y.;ill.Įį,..illl..........F, ... ............ ..  .į, ,„į Į , ,

S. P. MAŽEIKA •
8319 Litųanįca Avenue Phone Yards 1138
,-l. ..L!    ■■■'t "".I' , UI ■’ TTIli   "................. i Įii'l'lP i ->>-l»» "t” ■< m" ' ' I

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395 

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligą gydytoja

_____ Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

Varanddstlhho 10 ri:Iki - 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais tik susitarus
Phone Boulevard 8483



Gerkit ir Reikalaukit

ne

mu azuo-

akelidi

Uriiversal State Banko
Dividend’o Čekiai

savo

LUX MUILAS

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

V GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Cicero republikonai 
rengiasi pareikšti di
deli nepasitenkinimą

Lietuviškos
Degtini*

Chicagos 
kuopai

NATHAN 
KANTER

LIFEBUOY 
MUILAS

Visose Alinis* 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentticky 
Bourbon

Kenoshiečiai svečiai 
pilnai patenkinti 
‘Naujienų’ bankietu

Roselando laisvama 
niai pasiryžę išjudin 

ti lietuvius į kovą
Atsišaukia į J. V. ir Kanados 

lietuvius imti lasuos minties 
skleidimo darbo.

1/4 svaro
8c pak.

p. Jukniai, bet ne- 
juk irgi

Uždraudė miestui 
drausti “Tobacco 
“Road” vaidinimą

Tarp Chicagos 
Lietuvių

» Vhkar rytą prie 1115 W 
Adams street buvo rastas ap
alpęs žmogus. Nugabentus i 
apskričio ligoninę, jis mirė. Kę 
nas dabar yra apskričio laVo- 
niheje. Ligoninėje ir lavohį 
ne j e sako, kad nepažįstamasis 
yra lietuvis.

ROSELAND — Vietinė Lai
svamanių kuopa surengė pra
kalbas darbininkų svetainėje, 

Kalbėjo keli kalbė- 
tarp jų Dr. Ą. Greičiu- 

Jie aiškino susirinku- 
kas yra laisvamąnybė,

Varduvių proga tb* 
seladiečiai pagerbė 

p. U. Ručinskienę

pastaba c_______r: _ r . r r
galite pirkti gerą mitą. paukitieną it tt. gj jemiatuiu kaimu!

■> ž ■ . • " "" ■ ■ '-1 *1 r ' ' 1 J J .......

PIRK NUO NES PIGIAU

Apskričio ligoninėje 
mirė nežinomas 

lietuvis '

SUŽEISTA LĖKTUVO 
NELAIMĖJE ■ • ■■

čia, C. Deveikis.
Sekantis n grupės susirinki

mas -įvyks1 trečiadienio, sp. 31 
d„ 7:30 Vąk.j 4917 West 14th 
Street. •

Kadaise republikonai čia bu
vo gana gyvi. Dabar vėl pra
deda judėti, ir rodyti nepasiten
kinimų, nes, sako, kad visi bai
siai įpykę ant gerųjų demo
kratų, kurie prižadėjo visokių 
gerybių, o nieko neįstengė. >

—Republikonas. i

DYKAI! Pakelis Caramėl Cracker J-ack su 
“Campfire” MARSHMALLOWS-.

sirihkusios moterys įteikė £rd- 
žų bukietą gelių.

Į vakarą p. Kt/Činškienei būvo 
Surengtos ir kitoS Varduvių iš
kilmės privatiniuose namuose.

—Senas Antanas, i

CICERO.—Lietuviai rępubli- 
konai Ciceroje pradėjo kelti 
galvas. Jie jau turėjo keletą 
pasitarimų vietos politikos rei
kalais. Greitomis sudarytas 
ekžekutyvis komitetas iš šių 
ypatų—J. F. Kimbarkas, J; 
Berašius, C. Genis, L. žukaus-

Eilė žymių artistų ir daini
ninkų dalyvaus operetėj, “Blos- 
som Time”, kuri šįvakar yra 
statoma Chicago Civic Opera 
House rūmuose.

Operetė bus vaidinama vo
kiečių kalboje ir jos originalis 
vardas yra “Das Dreimaederl- 
haus”. Dalyvaus artistai, Ma- 
rek Windheim, Irma Ferency, 
Angelo Lippich, Max Bratt, šo
kėja Altą Warsavska. ' Stato 
William L. Klein. Bilietai nuo 
55c iki $2.75. Teatro adresas, 
20 N. Wacker Drive.

pė bulves, gnybtos, kitus ska
nėsius ir atšventė varduvės taip, 
kaip turbut negreit atšvęs.

Tarp atsilankiusių buvo pp. 
Patupai, Dambrauskai, Jocius, 
Grybai, J. Kučinskai, Bručai^ 
Davidoniai (Dr. Davidonio dė
dė) ir kiti. Besilinksminantie
ji išgėrė toastą ir už . Vaitkaus 
sveikatą. P-ai Kučinskienei su-

•
 Sutaupykite S C R 

ant visokių——
Išdirbysčių

TYPEWRITERS

— pritarimo. Buvo priimtas 
it atsišaukimas į visus laisvos 
minties lietuvius, kurio tekstas 
seka žemiau: , ■

Senas Antanas.
Atsišaukimas į Laisvos Minties 

Lietuvius.

Fėderalio teismo teisėjas 
Holly vakar išleido indžionkše 
ną^ kuriuo draudžia miestui 
trukdyti scenos1 veikalo “Tobac
co Road” vaidinimą. Majoras 
buvo Uždaręs teatrą “Selwyn”, 
pareikšdamas, kad Tobacco 
Road yra porhografiškas.

sp. 22 d 
tojai, 
nas.
siems
kokia jos. vertė ir kiek naudos 
ji atneša pasaulio darbininkų 
kliasai bei progresui.

Prisiminė jie ir apie Lietu
vą ir plačiai pasakojo4 apie 
Etinės Kultūros Draugijos vei
kimą. Jie aiškiai nupiešė Lie
tuvos klerikalizmo ir fašizmo 
įsigalėjimą ir reikalingumą 
kovos su tais nepageidauja
mais apsireiškimais.

Mitigas priėmė protesto re
zoliuciją ir vienbalsiai nutarė 
ją pasiųsti Lietuvos valdžiai 
ir atstovybei Wąshingtone. 
Kopijos bus išsiuntinėtos vi
siems pažangiems laikraš
čiams.

Svetainė buvo pilna publi
kos, kuri nesigailėjo kalbėto
jams aplodismentų, o kuopai

Šįvakar stato operetę 
Civic Opera House 

rūmuose

vome, atsisveikinome ir išva
žiavome namo.

Gryžtant namo vieniems pa- 
sinorėjo silkių, kitiems kopūs
tų, tad Sustojome ir užkando
me “karštų Šuniukų’’, išgėrė
me kavos iJ alaus ir leidomės 
toliau. 'laimingai pasiekėm na
mus apie 2 vai. naktį, čia visi 
atsisveikinome ir išsiskirstėme 
dėkuodami p. p. šimanaus- 
kiatns už musų nuvežimą į tą 
didįjį “Naujienų” bankietą. -

Ruth Nichols

TROY, N. Y. — čia įvyko 
didžiulio keleiyinio lėktuvo ka
tastrofa, kurioje buvo sužeista 
žymi lakūnė Ruth Nichols. 
Lėktuvo pilotas buvo užihuš-

KENOSHA, Wis. — Kaip tik 
sulaukėme spalių 13 d., kada 
turėjo įvykti “Naujienų” didy
sis bankietas, mes, o ypač mu
sų moterėlės, nuo pat ryto vie
ni kitiems telefonuojame ir tei
raujamės kada į tą bankietą 
išvažiuosime. P. p. Martin sa
ko, kad dar yra laiko. Telefo
nuojame pas p» p. šimanaus- 
kius. Atsako, važiuosime apie 
2 vai. po piet. Kaip susitarėm, 
taip ir išvažiavome.

Nuvažiavę dar radome sve
tainę neatidarytą. Apėjome 
apie porą blokų, žiūrime, jau 
pradeda būreliai žmonių eiti 
vidun. Mes irgi einame su pir
maisiais. Tuoj susitinkame p-ią 
Gugienę. Pristatau jai savo 
žmoną, p. p. Martin, pp. šima- 
nauskus ir, žinoma, tuoj trau
kiame j skiepą. Ten prie baro 
randame p. T. Rypkevičių, pa
spaudė mums ranką ir mus pa
vaišino. Mes irgi nepalikome 
skolingi.

Taip ir atėjo laikas eiti j 
svetainę, nes neužilgo turėjo 
prasidėti programas. Apie pro
gramą nerašysiu, nes. jau buvo 
rašyta. Viskas buvo puikiai. 
Bet mums labiausia į akis*puo- 
lė drąsuolio Įeit. F. Vaitkaus 
paveikslas scenoje. Mums buvo 
malonu į jį žiūrėti, kad ir jis 
yra kartu su mumis, — nors 
paveiksle. Iš dainininkių mums 
labiausia patiko p-lė Ona Ske- 
veriutė. Ne tik kad malonų 
balselį turi, bet ir pati yra 
grakšti, taip vyliojanti akį. Tu
rėjau progą ir jai paspausti 
rankutę. ' ?į

, Po programo suėjome p. P. 
Grigaitį. O po vakarienės su
ėjome ir daugiau naujieniečių, 
jų tarpe p. p. Kliaugus, p. Jur- 
gelionį, p. p. Gugius, p. M. Jur- 
gelionienę, p. p. Steponavičius, 
p. p. žymontus, p. p. Augusti- 
navičius, p. Kemėšienę, p. Vai
vadą, p. C. Gurą, p. Bulaw ir 
daugelį kitų.

Beeinant mums į bufetą, ant 
laiptų mane sustabdė viena 
moteris ir klausia manęs, ar aš 
Brazevičia. Atsakiau, kad taip.

—Ar tamsta manęs nepažįs
tate? AŠĮ irgi iš Šaukėnų, po 
vyru Kavaliauskienė. Tamsta, 
sako, vienas musų , parapijoj 
kovojai už socializmą. Paspau- 
dėm vieni kitų rankas ir lietu
viškai pasibučiavome.

Prie baro besilinksminant su-^ 
sitikome dar p. K. Deveikį ir 
kitus. Maniau, kad bus iš Ci
cero dar 
žinau kodėl nebuvo 
šaukėniškiai.

Taip gražiai besilinksminant 
laikas) greitai bėgo ir atėjo ne
malonus laikas skirtis su drau
gais ir pažystamais. Dar sykį 
paspaudėme rankas, atsibučia-

SPEGIALIS IŠPARDAVIMAS
Penktadieny ir šeštadienį, Spalių-October 25 ir 26 

pas “MIDWEST STORES”

ROSELAND.—Kadangi M>. 20 
d., išpuolė UrŠulių dienai tosė- 
landiečiai nutarė surengti Var
duves darbščiai p. Ručinskie
nei, veikėjo p. Petro Kučinsko 
žmonai, kuri turi laimę bilti 
“Uršulė”. Ji veikli SLA. kum
poje ir vietiniame ALTAIS 
skyriuje. *

Kadangi diena buvo labai gra
ži įr viliote viliojo oran, tai 
rengėjai nutarė varduves at-

NležAjimo, Išbėrimų ir Dedervines— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
suSvelnina iritacljfj nuo Eczemoa, spuo- 
m Ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas Ir giriajnas 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašallnlmul odos Irltadjų. Užkir
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 35c. 60c. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

Kuomet busime susiorgani
zavę, pasiimsim vieną lie
tuvių laikraštį, kuris sutiktų 
būti laisvamanių organu, t. y., 
duoti vietos laisvamaniškiems 
raštams ir organizacijos rei
kalams. '

Mes susiorganizavę laisva- 
maiai lietuviai, pasekmingiau 
galėsim kovoti prieš religijos 
prietarus Amerikoj ,tuo pačių 
sykiu padėsim savo broliams 
ir seserims Lietuvoje kovoti 
prieš kunigijos ir fašizmo sli
biną.

Musų šiaurės Amerikos lie
tuvių moralė ir finansinė pa- 
gelba padėjo Lietuvos liaud
žiai iškovoti nepriklausomy
bę,' sutverti valdžią kokią su
prato ir norėjo.

•^Lietuvos iškovotą laisvę ke
li avantiūristai pamynė po ko
jų, žmonių teisėtai išrinktą 
valdžią nuvertė. Dabar, ant 
tų laisvės karžygių kapų, me
tama pasityčiojimas ir panie
kinimo žvilgsnis. Ant laisvės 
mylinčių, teisingų piliečių, už
dėtas Lietuvos istorijoj negir
dėtas teroro jungas.

Todėl, mes keliam protesto 
balsą prieš Lietuvos neteisėtą 
valdžią, kreipiamės į visas lie
tuvių kolonijas Jungtinėse 
Valtijose ir Canadoj, kovoti 
žodžiu ir raštu iki Lietuvos 
žmonėms nebus sugražinta 
žodžio, spaudos^ ir sąžinės lai
svėm «• M< .•!«»> Si .

Roselando—Chicagos Lietu
vių. Laisvamanių Kuopos Val
dyba,

Stanley Vitkus, pirmininkas 
Antanas Jocius, raštininkas 
Steponas Dombro, iždininkas.

Mes suprantame, kad UNlVERŠAL STATE BANKO 
depozitoriams neužilgo bus mokama 15% dividend’as.

Kadangi lokacija DISTRICT NATIONAL BANKO yra 
labai patogi, jis praeityje sutiko išdalyti dividėnd’ų če
kius depozitoriams kelių artimų uždarytų bankų, idant 
depozitoriai gaudami didelių sumų čekius nebūtų ap
sunkinti jų išmainymu. Mažesni čekiai buvo pasiųsti 
tiesiai į depozitorių namus, ir Šis pagarsinimas yra ypač 
atkreiptas į tuos, kuriems UNlVERŠAL STATE BANKO 
DIVIDEND’O ČEKIAI bus pasiųsti per paštą. Kaipo 
ARČIAUSIA banka, budaiia vos tik penkius birikus nuo 
jūsų senojo banko, mes suteiksime jums patarnavimą 
veltui išmainyme šių Ūniversal State Banko Dividend’o 
čekių. Vien tik reikęs atsinešti kbkį nors identifikacijos 
ženklą, kaipo gazo ar elektros bilą, kuomet ateisite savo 
čekių išmainyti.

Mes džiaugiamės turėdami šią progą patarnauti 
kaimynams, ir tiems, kurie norėtų atsidaryti sąskaitas 
musų Banke su savo dividend’o čekiais, mes galime su
teikti pilhą> apdraudą, kadangi DEPOZITAI šiame Na
tional1 Banke yra APDRAUSTI iki $5,000 kiekvienam 
depozitoriui per FEDERAL DEPOSIT INSURANCE 
KORPORACIJĄ. J

Męs taipgi turime Personai Loan Dėpartment’ą, kuris 
daro paskolas dirbantiems žmonėms. Pinigų Siuntimo 
Departamęnt’ą bei saugias ir pilnai moderniškas Ap
saugos Dėžutes. \ -

Mes kviečiame j'uftiis padaryti šį Banką
< Jūsų Banku.

THE DISTRICT NATIONAL BANK 
of CHICAGO

1110 West 35th Street
/i CHICAGO

Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet jijs dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir- 
bystes perdirbtą typewriter’i, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik v

-UŽ $3 Į ME.NESI- 
♦TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Del dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo i naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444
TYPEWRITER 

1 ŽAIS. COMPANY
189 WEST MADISON STREET

visus galima suprasti 
kitos dainininkės 
bet jų žodžių visai 
Ačiū p. Budrikui

CICERO
Lietuviu Raudonos Rožes Pašalpos 

ir Atletikos Kliubo
21-mjts METINIS PARENGIMAS 
šeštadieny, Spalio (Oct) 26,1935 

LIBERTY SVETAINĖJE
14th St ir 49th Ct., Cicero, III.

Š’’s narengimas bus vienas iŠ gražiausių Ciceroje. Bus perstatytas 
labai gražus .ir juokingas veikalas-operetfe “KUPROTAS OŽELIS”. 
Po veikalo bus išdalinta nariams dovanos, kurie kliube išbuvo po 
dvidešimt ir dešimt metų ir neemė sirgimo patalpos. Po pagerbimo 
narių tuojaus sekš šokiai. Visi linksmai galėsite pasišokti prie popu- 
Hariškos Orkestros “RtlYTHM .ACES” Raudonos Rožės Kbuhas 
deda didžiausias pastangas, kad užganėdinus visus. Tad visus kvie
čiame, Senus ir jaunus, be skirtumo, atsilakyti j Šį vakarą.
Durys atsidary 6 vai. vakaro. Tikietų kainos perkant iš narių 25c. 

tikietas, prie durų 35c. Drabužių padėjimas dykai.
BUS DUODAMI GERI “DOOR PRIfcES”’.

KVIEČIA VISUS KOMISIJA.
Spalių 20 d. po ptet buvome 

su žmona Lincoln teatre. Matė
me “Lituanicą II” ir F. Vait
kų, taipgi girdėjome aiškinimą, 
kad tik jis vienas šiemet per
skrido Atlantiką. Iš džiaugsmu 
karštai jam plojome.

J. Budrlko programe 10 vai. 
išgirdome p-ios Gugienės balsą. 
Kaip malonus jis mums buvo! 
O žmona džiaugėsi, kad ji dai
nuodama ‘ aiškiai taria žodžius 
ir juos 
kuomet 
šaukia, 
sigirdi. 
gražų programą.

Girdėjome ir spalių 19 d. 
9:30 v. vak. Budriko progra 
mą. —C. K. Braze.

Mes, Roselando - 
lietuvių laisvamanių 
atsišaukiam į laisvo nusistaty
mo lietuvius Amerikoj ir Ca
nadoj, orgaizuoti laisvamanių 
kuopas, skleidimui laisvos 
minties žodžiu ir raštu. Mums 
trūksta laisvamaniškų raštų 
laikraščiuose ir leidime kny-

h 1 Tr <1 “BAGDAD”
II A I r\ UNPITTED sy2 uncijų 
U H I L U PITTED 7 uncijų pakelis

Mutual Liquor Co
4707 M Halsted St 

Tek YARD9 6803

“Midwesjt” LŲNCHEON MEAT ...........
“Drexel Farms” PAN SOŪSĖ (SULZ) 
“Pabst-Ett” CHĘESE FOOD ................
“Palmyra”. HARD SCRŪB BRUSHES" 
PT RDAY NUBALTINA -f £
CIjVKVA DRABUŽIUS paintė 
“P & G” MUILAS Dykai Pįrate Color Bookf

BON AMI gžfe
RINSO Dideli 0 

‘ pak. " už
2 Maži 15c

LUX PLAKĖS Dideli 
pakeliai

Maži Pakeliai 9c

KORESPONDENCIJOS

Southern Style” COCONUT .........    4 unc. 120
Argo” dĖOSS’STARCH ... .. 1 svaro pak. 2 už 150

CERESOTA — NE BALTINTI 
■ fl I I "1" A I TYRUSIMI I I I A E WHOLESOME iHlLIAl 5S 28ą ^ST

Yellow Label'LIPTON’S juo!
r‘BAKER’S” ČOCOA 
“COMET” RYŽIAI Baltagalviai ....................... Sv. pak. 2 už l»c
“BLUE LABEL” KARO SYRUPAS IK sv. kenki 2 už 21c 

OThTTOC - “MIDWEST” dideli
OUUrp TOMĄTO OR VEGETABLE W21 unc.ken.

“Libby’s” Rosedale DIDELES ALYVOS Mason džr. 250

2 už 21c 
2 už 23c

SŪGAR WAFER COOKIES ...................   Svaras 170
KRISPY CRACKERS 7 unc. pak. 2 už 19c Sv. pak. 17^ 
“Mortoft’s” Imitation Vanilal ar Lemon skonis 8-unc. 10c

GRUŠIOS BARTLETT ^Djd^I^ kenai . 22c 
“Sliurfine” APPLE SAUCE.......No. 2 kenai 3 už 25<
RAUG. KOPŪSTAI DiZr^enai 3 už 25c 
SALDUS CALIFORNIJOS ORANŽIAI ..... . Tuz. 19^
SALDUS MALAGA~GREPSAI .................. . 3 sv. 19^
PUIKUS GELTONI CIBULIAI .... .............. 10 sv. 19^
Bllltf F A RINKTINES U. S. 1, • - —BULVES IDAHO RUSSET 18 ST. PAm 29c 
“Midwest” SPICED HAM ..........................  Svaras 350

■..................................... n ....... iii ,ll
.. Svaras 33C 
.. Svaras 230 
Pakelis 150 

. Vienas, tu 
Kvortinė

Bonka
.—-_5__šmotai_24c 
............. 2 už 19c 
............. 2 už 23c

pak. 200 
4^ ir V NAUJAS KONTESTAS 

Ll|l < Taupykite musų pelno
A V VZ BVFAl. pasidalinimo kuponus.

Itching 
Skin

'■£. V»ršminėla$ ir kitas Gyduoles
' : ' • . ’ '' , • • ■' i. s

Gausite. Musu Ap't'ieKoi '

J. ! ’. RAKŠTIS
1900 SO. HALSTED ST’:

Viena didžiausi ii aptiekti (’liicaiioj.

žemo
FOR SKINI I R r IT AT ii© n s
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NAUJIENOS
The LithuanĮąn pally Nejjrs 

Published tiąily Ekcept Sunday by 
The Lithuanian Nev^ puh > fp., Įpc.

1739 South Ęahted ^treet
Telephone GANal 8500

■ '--v - > ” \~r ’ ; _.u

Užsakymą
Chicagoje — paštu:

SJetąms

Subscription Kates:
$8.00 per yeaf in (Cianądą
$5.00 per ypąr oątsįdę of Cbįc^ 
$8.00 per year in Chięago
3c pęį 'čąpyf

•' ♦ ii»i»Wi «• -i* 1 <• ’ v> »'i A(f, ,

f^tereą ąs Sęco^id CĮąss ^aflęi 
March 7th 1914 at the Post Office 
of dUMgo < Ufld'r įįfe ji 
March 3rd 1879.

* * . <

Naujienos eina kasdįęn, įšskįrįąnt 
sęJfn^dięoiųs.Lęidžįa įfąųiięąų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Iftnįs m^ešlims’ 
thlein mėnesiams ------
yięnąmmSv^ai —™ 

Chicagoj per išnešiotojus
Viena kopija___________
Šayanęl

r****T—

Suvienytose Valstijose, ne

Metams
Pusei metų

»*WWW»Byiero jnjnssjfeins ----
. Vienam mėnesiui

iOti

Trims mėnesiams

--------£.00

_________ .to 

* i

—...... 8 c
I.M..MM. ’18c 
_ ___ -76c
Chfcaroj,

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Į Orderiu kartu siT užsakymu.

MĮJSSOLINIO PRIĘTEMIS
■■ i —........... ■nu

į -/-•<«• .V * '

Mussolinio populiariškumas Italijoje labai nusmu
ko. Žmonės pradedą atsipeikėti ir bląiviąų į 
kas dedasi pąsąulyje. Paskutinieji įvykjąį nieko ^ęrp 
nelemia diktatoriui. Juo labiau, įąd pep^itenk^ilP^ 
daugiausia ir kyla dėl jo užsienių p^Įitikos*

Taip rašo M. E. Ravage, kuris yrą gejąį susipaži
nęs su Italijos būkle. Jis sako, jog hųo ifussolinio įsi
galėjimo dar niekuomet nebuvo pasįręiž^gę žmopėse 
jioks nepasitenkinimas, kaip dabar. DĮktąįtpiiąus PdĮįįį-, 
ką kritikuoja darbininkai, ukininkąi, pj^ęgįgpąįąi ir 
biznieriai. Visi jaučiasi nusivylę. Kąnų^{p^pę|ę įrfį ne
ramu ir eina bruzdėjimas.

Daugiąpsįą kritikos sųsiląųkįą užąįępįų
politika. Čia net patys fašistai negalį susivokti ir orien
tuotis. 1932 m. Mųssolįni bųyo labai pąįąpkus HitĮeri^i 
įr atvirai jam simpatizavo. Bet už jąįkp 
kiai susikirto su naciais. Kai Austrijoje įvyko neramu
mai, tai Mussolini net kariuomenę buvo* bepradedąs 
trąujętj į pąsįepj. Tuo biidi} ji? jgpęjg s^Įljs/' jiė; 
nesikėsintų Austrijos n,eprijtlaų?qiųy^ syftaijanti.

Pąnąšiąi ątsitiko if §ų PrąpftjĮ?iją. dieną ji?; 
griežtai priešįnosį prancūzų hegemonijai^ o jkita diepą 
pakeitė sayo nusistatymą ir pradėjo su jais nirtuqtį/( 
Išsišoko jis ir prieš anglus, su kuriais santykiai pasįą-J 
ruoju laiku pasidarė gana įtempei. Ta blaškyme* P9U"< 
tįką privedė prie tp/ kąd PaVs 
jie stoyį.

Mųs&plinio susmukimu. Tačiau faktas yyą-Tįjįį, 'fe,d žnj&r 
nfe gpsįžaySjįinui ątejo galas. Jję (feųgfeu PffesfefeP 
Mūssplinj tefeu v^du, kuri? pįękijppjet pjekly^. 
karas pžsjtgs per feug ilgai arba baigsi? npsp^pg^, 
tai Italija? dikjatoriui Jįeįs įvesti sąskaitą? p,e ąą etjg-! 
pais ar Angliją, bet su savo krašto žmonėmis.

MOKYKLOS IR ĘAfflKALJ^AS
. . * . .

........................... . ............................................................' • ■' :.■■■.•. • - - į . . ■ .. . . .. I

jięms feuyjp syefi^os, tięsĮipręff^ogĮ. Jie bijojosi, kad 
Phillips nesųgadįjųtij stų^ntų, iš yyfirusia buvp
reikalaujamas pamaldumas ir pąlkOijinas. Ęada Pft 
kelių įspėjimu Phillips ^nepa^t^ė’y į$į jam buvo pra
nešta, kad ji§ iš kolegijos yr$ pąšąlįiiainąs.

Ėearst ir į jį panašus ponąi, matytį, ir visųę Ąpię- 
rikos universitetus norėtų paversti tokiomis m.oįįlo įą- 
toępiį^ ^ip tpji Hipk Collęge. Tai įmtų iajjąį patpgų. 
Dabar vis dėlto bephntąs rądįkąįiznias > ųpiyersįtęįųos.e 
daugeliui, plutokratų neduodu, rąmumo. Pas juos prade
da nykti, įsįtįięįųįmas, jog kaįp. buvo, taip visuomet ’^uą.

f . ■ 1

Feliksas Vaitkus Lan- 
kys Provinciją ir Rygą 
Nori pirmiausia aplankyti savo fįiw

Periodical Publication issued 
by the Secretariat oi the 
Labour ąnd Sociaust Interna
tional. Paskutiniame tos orga
nizacijos leidinyje (Vol. XII, 
No. 35, October 14th, 1935) 
štai ką skąjtome:

“As regards the inyitation 
froių the Copimunist Interna
tional to meet four represent- 
ątives appointed by thatbody, 
the Šocialist Parties in Great 
pritąin, . the Netherląnds, 
Svyeedęn, Denmark and Che- 
ęhos|pvakįa hąvę stated that

iperely because of the

dąųg jaunuoliu,1 kurie kalba 
lietuviškai, laikosi lietuvišku 
pw°W ’f Yra 
vairių jaunimo organizacijų, 

jkliubų, kurie kaip tik palai
kys lietuvybę. Mano many
mu jaunimo tarpe lietuvybę 
ne siaurėja, bei plinta.

Vaftkui patiko
— Koki Tamsios Lietųvųs 

ingpudžiąi ? Kas Tamstai čia 
geriausiai patinka? (

l__— yiškąs. Ltetuyfls inspu- 
džim^mu^ 
žmonšs, kraštas 
na§, kuris tikrai yra gr^ūs; 
są grąšjęįg Pą-

įvy^dmga tvapką ipį^ta^ Ąpie 
Kuanų buvau blogesnės nuę- 
nji.Qn|s. Nęniaąiąu j į įpkį i|- 
yys»>-. »frn isfeąi fliO i1?- 
sppdį pgdarf tas ppiėmipi.?l>. 
feffi ai ytayr lr fcs 
feFaP«W *ĮFfl90F>

Man sakę, Lmtuyoję nei 
Lvįępąs ų^puyo t^įp sųtįktas ir 
prttajfą?!

   IffĮs 
Amerikos lietuvių kolopjr I fįišrmįniZffĮff. šį sjkridijpą.
dalyvavau jų yengiaipos,el Ypatįrįgą pgdėfcg ^įšįf^ p- 

#• žodžių- kąri? <įį!l Sį;o ^r(-

įėj išbuvau ligi 1931 m. spalių 
m? Ątsargon išėjau karo lakū
no leitenanto laipsniu.

Toliau perėjęs dirbti civilį- 
nėn aviacijom Atlikęs daug 
skaridymųr Padaręs daug 
n,U9tFaų^ų iŠ opo gpgu.ųtu, 
viešbučiams, įj'ąųjtiniams, tu
rizmo ir biznio reikalams. Tu
rėjęs insteigęs savo aviacijos 
mokyklą, o paskui susidėjęs 
sų savo uošvių Mr. Brotz, Kofy- 
ler, Viskonsino štate, atlikinė
jęs invairius aviacijos bandy
mus birbęs keletą mėnesių, 
bet pristigus lėšų, jam, F. 
Vaitkui, tekę imtis lėktuvų 
statybos darbo. Jis šukons|7 
ruktayęs du rekordinius lėk
tuvus. Vieną visai mažą jr 
su mažos jėgos motoru, tačiau 
darantį didelį greitį, o antrą 
truputį didesnį. ' Tie lėktuyąi 
pastatyti jo vadovybėje jr 
priežiūroje, sėkmingai puyę 
naudojami lenktynėse.’

— Tą darbą nutraukiau 193/Į 
m. gegiižės mėm, kaj man^ pą- 
kvietė’ ALTĄŠŠ organizuoji 
Lituanikos II transatlantinių 
skridimo. Tam darbui ati
dėjau: su lėktuvų langiau vį- 
sas .
ias» 
aviacijos šyęnfėse 
likau antrojo 
skridimo propagandavijpi 
bą. r1*-1 - - •

ir\ Man patinka 
^.patsai Kąu- they cannot eccept this. invįta- 

JionJTSbOnerely because of the 
cpmposition of the delegation 
frąm the Cpmmunisit Interna- 
tioųąl |jpt also because they 
^ejąct any unity of actioų with 
the Copimunist Parties in their 
own ęouųĮrtes and ąny įpint 
actiųn betwe.en the two Inter- 
naitionals.

“The Executive of the L. S. 
I. is obliged to take into ąc- 
count ,thę views of these great 
partięs of the working class 

. is theręfore unable to ac- 
cept the inyitation of the ĮDom- 
munist International.”

*<• * * i- 4 - *

Į^otyvus, dėl kurių komunis- 

frąntą buyų atmestas, galite 
rasti “New; Leatįer” No. ą2. ‘ 1

Tai toįtie faktai. Pasakykite

sai didžiojo žygio vykdytojau
— A, tai (

m.ąn gąr^usis Jąkųųas JĮnįpkštų 

mssfem?.? fefe/fe y*- 
4»B: ■ ........... .............. ,
JfefefeČV? 1 '

Tik koją inkėlęs in F. Ysit'1 
kaus laikinąjį b.U§tą, pajutau 
svaiginantį gyvų gėlių’kvapą.] 
Pelių gįlųM

net kėdžių. Ties viena sieną 
fefe gFfeB? Įftliųfe Ffeą vai
nikas... Tarp gėlių, ant stalp 
guji JŠtaJtio? d.oyąnp?, mjresaf, 
įiyeikinjųio tplygriiinos, aįbn- 
fliai, įjjfeiųii? sjk.uIpJgrįgĮjj p. 
Bimte? dąybo fe^gs 
MW “Ęfly^ IF fete ¥Į?» 
fevgpą (Vidoje Wvj WFfl?»- 
WJ P4-
rjąųs įr Girėpo bįųstąj.

Visas tas dovanas F. yąit-j 
\us tik vakar gavo per iškiį- 
mingą aktą Valstybės Teatre 

’iš įnvairių organizacijų ir pą- 
skirų asmenų?,) .

—- Dar nesuspėjau apsitvar
kyti — sugavę^ mano smalsų 

žvilgsnį, sakę Vaitkus. —; 
Maų padovanojo tiek daug 
visokių .daiktų, kad aš net nė-į 
jeturiu laisvos vietos braiv 
gįoms man dovanoms sudėti— 
nusišypsojęs tarė:

— Ką aš galėčiau Tamstai
naujo pasakyti;? Aš jau tieji 
daug kalbėjau s,u korespnn- 
dętnaU, kad, rpdfts, busiu jau- 
viską pasakęs- . • v„ T- ... ..

F. Vaitkaus žodžius palydi ženklus girdėjau, ^et nekrei- • 
feųri Užteką Piau dėmesio ir skridau toliau.

baltamee jo veide ir pasilipą y itkųs • t
j.9 akyse r v r 1 , . . / v . a i ■ v -
lųnų^ę jypsp|a ųepranyksfą Po mažos pauzos, kurioje lą-j prieš bendrą frontą sų %omų- 
vįsą pokalbio laiką. 1 kūnas tyriausiai prisijninčj nisfeųs. Tai sukėlė didžjąusį eę-

Pastebiu, kad musų skaįty-iI sayo skridimo išgyvenimus, F. į lyderį tąrp vielos komunistą, 
'Womu išgirsi Vaitkus pasakė: . 1

tąį, ą^įę jcą (įar nebuvo niekur — Butų gera, kad trečią ] frontu, 
rašyta. Apie jo praeitį, jauųy-1 skridimą per* Atlantą atliktų imas.
stęs .dienas, ligi to iųpmeų|ę, kuris nors Lietuvos lakūnas. | 
Į^ai jjs pasiryžo skristi per Ą|-| . A”

—- Jeigu jūsų laikraščių ską|- pakLa.uriąm 
tytpįąms tąi ipdonįų, sfy mąįp-: 
ųpiųų pąpasajcųsių, —’ T ’ " 
atsako drąsusi^ ,erdyių 
ląs. "" ”i1’

Ir pąsakoja...
Vaitkus .apie save

Gimęs Čikagoje,

V> dalyje- ' • 
] 
gęs ir mokslus:

fes W «.'•> ?
— 124 n»; ir aukštąjį — Ūiji-j >>’ fe vėjo fefelfes: Žinomą,

Lakūnai teik Feliksas Vait
kus, kuris laimingai nugalėjp 
audringąjį Atlantiką, dabar 
pradeda Lankyti provinciją.

Spalių 73 d. Lankėsi šįaų-; 
liuose, o apie spaliu ^0 4- 
ruošėsi aplankyti Ryg$- Jįs 
nori pirĮpiaugįą aplankyti są- 
yo tėyų gimtąsias vietas. Tp- 
4el pirmiąųgia įr yyksįą į Ęy- 
gą, ųe§ čia yrą įįgą Įąiką gy?> 
venę jo tėvai. Vaitkaus tę-i 
vas yra gimęs Joniškio apię- 
feKėjft jta3 njriR 
ų° .Byloje, dirbdamas prie ge- 

.Wii» «Į m ėi- 
M

e. Numatoma, kad jis ap-r 
ąnkys įr kitu? Lietųyos mieg
us ir jnįestelius, kur jo labąį 
aukiama.

Sbmšįi feK 
vaig^y^ M W*u- 

p ?su fe fefe
ir mn F«feietiiw n.^feią 
ufeii. fep feh 4wli

i° k^9. Bli-dėti.
Kada Vaitkus atvyko į 

Kauną, tai jį apipuole visokie 
‘‘broliai’’? ir “giminės”. Bęb 
;į nuo “brolių” išgelbėjo vai-! 
džia, kuri nustatė, kad tik vie
nus pretendentų į “brolius”! 
yra Ląkuno pusbrolis. Kiti gi; 
“broliai”, kaip pasirodė, mą-‘ 
Žiausio§ giminystės sų lakūnų, 
neturi.

Vff.fįįkys renka aukas
Spalio 9 d., kada Lietuva 

jfefeta yjimw mFfeųafe 
Vaitkus buvo išėjęs gatvėn 
rink‘j YfeiaW§ Mfeyir 
™ui- w wk,i 
jam esisekė, kadangi kaip 
tik jis pasirodė gatvėj su 
“karbonką”, fąj fųoj.'jj ap^>i-i 
to didelė įpjijją $W)lįh ir ppr 
ją aukotojai negalėjo pasiekti 
VąitJęąųč įf |9 “kąrbųųk^”-

fa dlgąi Vaitkus pmliks 
Liętnps>įei

Ay ilgui Vaitkuj pasilies 
Lietuyoįė? Taį kląusimąs» 
kųri^ domina ir pąeįus Ajjįeį 
rikos lietuvius, pės ir jię pp- 
FW &2^m&ąusi'ą '4WW» 
nugalėtoją pas save ątgąl su
laukti.

| tą klausimą Vaitkus ątęa- 
fe Rąstaęjlbėj'iiųe 'tie-
tavos teUlte Sąjųngp?. J<Vpos 
garbės pąrįu Vaitkus jįko iš; 
rinktas, organo “Trimito” at
stovu Ą. Braęiulių.

me tokię dalykai, a'pip kurįups; 
pfeylį )a| fe-: 

fen?.e &
Pasikalbėjimas su Vaitkum

•’ priė^if^j.1 
Lta.teyo? Vię>$is. _ pyo sjjk, 
feęs d^ fce ppF‘r^s 
žmonės....

ušklotais, laiptais, pasikeliu 
trečią augštą. Susijieškau

f

Pastaruoju laiku JJęayątig l^r^i^i ?mąp-.
Ipąi pulti Amerikos jžymespįjįs ppiyersjtptųs. Jjp 
rąnda tep gaišių’ ^Įykjį Surandą, ką4 tos mojesk? jstgįr 

yra ir fe-:
dai. Girdi, profesorių jįep ąfyir.ai gįšĮąpą yjspįlflg raįh: 
kalifas teorijas, kurios nėra snderinainos S)1 tiJ'ruąj^; 
‘-amerikonizmu'’.

pjrpifejria tSI? atakos buvo atkreiptos prieš Ghic^jį 
gos universitetą, kada vienas stambus įjįzqjęr4W 
mė savo giminąijįg iš universiteto, k&d t®B neffijgetftyi 
ir neužsikrėstų visokiomis hėrezijomis.

Pųpjagias kurkiąs, maiyfi, ųepąypjkė ppiyp^itętd! 
a^mjnistrącjją, nes tie laikraščiai su pasigąjlėjįjpij yėj 
kpnstątuoja tą faktą, jog Chicagos universitete Jaisyąjį 
leįdžianja veikti studentų radifeliškoms ,prganiząci?Į 
joms. Q dąr blogesnis dalykas esąs tas, jfi^| 
nusistatymę prpfesoyjai nėra pašalinti.

Jei Chicagos universitetas yrą Jfegas, tąi ^iscęfri 
sino visai sugedęs. Jokįs “šijjif<j nųpąijn^iij’’ ąpiĮęrife.-i 
nas nęprivąlo jo tplęrųptĮ. Ęąųiąpyk’te Įfer feikOR 
tpkte baisus radikalai kaip profęsoyjąi jr Ottfl. 
Pastarasis yra di$$s bfldjevi? jf te tefeft Pęsl^jĮją. įjj? 
drjstg net sfvo rąstais jrodjųęfi? kąd jokios ąntgajpt; 
tiškus jėgos nėra.

Dabar atėjo eilė ir Harvardą universitete. Ę„ąs gą? 
Įėjo manyti, kad tas ąrįstekra^fes jjniyersjtetąs pfejl- 
dąyė radikąlizmo bacilom? ir jau fejgfe visai sugę^. 
Kada dalykai taip toli nųėjo^ tąi. reikta griebtis griežtų 
prięįopjų. HearstuĮ j pąg^bą jąu rengiasi ateiti Chįr.- 
les Kramer, kongreso atstovas iš Califomijos. Jis i$jr 
kalaus, kad kongresas ištirtų uiliyersitetųs. Be Jo, ji? 
stalo bausti tuos profesorius, kurie skelbs radikališką? 
herezijas. -

Faskųtinįąme Atlantic ž^ųalg; ųj^jyjp', ^endgjj 
Brooks Philips rąso .apje tąi, l^ip jį? p^alinte? 
iš « EMF College, kjjK jjs ppr m^u
ėjo pr.ofęspri.aųs pareigas. Jo dijižjausias nųsidėjiųią? 
buvo ta?, U4 jj§ if £» mteteU
laisvai diskusavo Įvairius ši^ ^gnų kląugigjus. ^fokylį< 
los vedėjams tai lakai hepatito. , Nąujoriškps idėjos

bario duris ir lengvai pasi
beldžiu.

. Prašau! pasigirstą ana 
pus durų balsąš jr 
momentų ties manimi’įftg ąt

fį&kAiia

Tamsta! — sakę

»b4m}WW ?kdfefefe° W5B &
_ r
Wp“u fefey‘1 toliu

i pai i 

m 
nord

tfansBttaiĮHinip dmjo ^skųo rizikavo, ta vq- 
įgąndavjjjio d^rĄdovaujamoms NĄUįĮENflįĮ^,

Paskutinius kelis menę- ir ifįsiettį^ fifaą-
sius dirbau prie Lituąnikos /Ilgams, įįįrįę nežaboję įtiktu 
intaisymo, instrumentų iy 'pą-Į laibų bei ^ra^į^nąįįiy^iųf remfi 

tų darbų rezultatas 
Kaune!....

Čiapat F. Vaitkus ap^ąiĮęs-hų yi§ą vąteųtją 
tavo, kad jam nepąvykę to žy-pų gąygįų C , ; .. ........ .... H ,
gio, kaip buvo mainęs, ipvyjk-1 Atsisveikįpdamas <įąr paklfĮų- 
dyti, kad dėl supkių ątmęsfę-piau: 
rinių sąlygų leišdapia^is ^įfį-j — ma^
joje truputį aplaužys Lrtųap/- j likti Lietuyoįę?
ką II. (ąrpu įar ir paį^ai

• New Yorko meteriologįnip] nežinau. Norėčiau pabūti iį- 
biuro viršininkas dp
man patarė šiais metais yisąi ketas mųpo "fįį^nįinu^ rgikaį 
atsisakyti nuo ^kridimę. Jį3 sąlygos leis, gyvei\
man kalbėjo: “Pernąi orą^ bų-|®I« į

Lvo blogas, bet šiais meįąis bįo-Mmerikoz/ jieškotį darbo...' 
giaus^’k AŠ jo7 patariįių ųey] XT ’ * *” 1
paklausiau. p Laukiau ligi paą- F* Vaitkaus laikiną bustą ag- 
kučiausiė Ąo/^ėbl^/ ąr ' n|į>ą- 1 J~ k — x ---a -- 
gerės oro sąlygos. Išskridau, 

lankesnis, kuris iš tikro pasi
rodė, buvo man nepergeriau
sias... Mano žmona pąsąjooją,. 
kad man išskridus, Newhaven] Įk GHP A, 
radio stotis man telegrafavo,] FJpIliS |L 
kad fttgaJ, • ąpg j>Hyp ’ " . " n . . ' ’
gauta jplogų žinių apie orpį t-——~r

Įį>ų/i vį^šupi Aįtjąjįjo. " Šįųtięč Laužiasi pro atviras dųri$

Aną dięnąi “Naujienos” pąrą- 
še, kąį Darbininkų ir Socialią

ties lėktuvo bąndymp. O vipų H žygį! Dar kartą jiems už tąi 
1 11 ’* *" ąš e^p\mano ačiū!

Kaip viena akimirka pra^ė-

pasaulyje lakumų.

atsisakyti nuo ^kridimę 
man kalbėjo* “~ 
vo blogas,

r A
ygps leis, gyveiy 

ilgiau, jei ne — grįžiu
—_  2_* _ Y ,__ u J_:_>

Nuoširdžiai atsisveikinome.

tų pasiūlymas sudaryti bendra
■frnnfn hiivn ot.mAchis cralita

Tai tokie faktai. Pasakykite 
dabar, ponąi, bepdro fronto 
lipdytojai, ar jums verta buvo
laužtis prp atįdaras duris ir 
Įa<lįniti ir taip jau patrikusius 
savo nęrvus ? Pagaliau ąr jums 
nėpa gėda niekinti kitus už tai, 
kąd jus patys esate ighorantai 5^ —----------
ka£ dedaęį pąsąulyje.

Ęas kaltas, kad Briuselio 
kon^ncija pasisą^ ępęš bend
rą frontą? Nugi’patįs komu
nistai. Rusiįoje, sako jie, viso- 
Įtię opozicinmkaį turi būti s(ųp- 
čiąmi f kalėjimus bei koncen
tracijos stovyklas. O kitįipse 
krabuose tie patys JcGmųpiStai V« • • • a * • • • V •••
budu jie

ir nežinote ar nenorite žinoti

kučiausib1 ąr iii
i . ~ \ ....
kai tik oras pasidarė kiele pa
lankesnis, kuris iš tikro pasį-

leidai! sužavėtas ne tik jo drą
siu žygiu per Atlantą, bet ų* 
jo paprastumų, atyirumu if 
ųudširdump.

Vikriausiai prisijnineį ni$i|w- Tai šukėje didžjausį eį-

I kurie dabar peršasi su bendrų
• kaip f4s Ąiikąs i ktj- 

• . \ -f • ■ ■ •

• I ‘^Vilnies” štabas surado, jog 
-1 — Ar toksai skridimas iš'tai esąs didžįąusias melas. Įn- 

L4.etuv.ps b.ulų inmanomas? — J ternacionalas, giręli, tokio pų- 
sistatymo niekuomet nėparęįš- 

i — Neabejoju. Su tokiu lėk- ^s. Net Ney YprĮ 'pigeV kq- 
įtukjiąi tųvu, kaip Lituanika IL tą(žy-|rėspoųdei>tą^'ąįpie tai nįekp ųe 
i saJc^-’Į gį tolu galima lengvai^ atlikti, ] prišiįjnihąs. 6 iš jg, |inomą, aisį 

__i i «^aujienpgf» mulkinau
Alos sava statytojus it fabri 
kuojančios žip^?. ■

''bfflflFėfrop- 
FtaifliteF
i________________1___ ______________________________________»

šliejasi prie opozicininkų. Juo 
budu jie nori išsigelbėti nuo to 
jikimo, kokį kenčia vištai ,PPO-
zicijaf Rusijoje.

PQJE FA

Į tik tam rrikabnga palankaus 
; .oro., ypač viršum vandenyno. 
( Prieš skrendant, lakūnas tu- 
j rę.|ų Jųrėti tikslius duomenis

Gimęs Cikutoje, liptuym lapij- vgj$ krygtf jf ^pjtį yijc: 
.tiktai gyvenamoje B yj dgep.pr- i žym yanderiyno dideliame Į 
įo dalyje. Augę? tarp ijętuyių augutyje. Tai gjdinją ąt- 
ir su lietuviais. Cicagojp į|i-t likti orą. tpąįupjppj iš Igiyų 
gęs ir mokslus: prądžjos —: mažais balįoųėliais. šiaip, pa- 
Jtealy Grapimer SČįpol killj Įįąw mwomas P“-1

’ “ ;' lUgštesnįjj pjc^s-J kankamai erdvus. Ašpaki-
'lą — Parker tjįgjj ScKopl Oty lag, in§jt>ągšjs? tik 300 metrų

U ęS.c^pIR24
W> . . ? raidžiausia b6da yra ta, kad jie

Sžiau atlikti' karinės nrie.vn-1 tavos lakūno

sicemeut^, matyti, ręi 
kalingi “stiprus žodžiai”. T° 
k;e žųdžiąi, iąd skaitant žįe 

—hpjįpsąi sfeidimjs Jur^ų įpti .■ rfetfefei ir “u-l -> žW>neW fe

Aš paki-

F-.YriĮkuS’
.i|ėjąų ąijįkfį kąrigės pric^ . , , 4 * d karščiuoja, tai prišneka visokių

n ąy ąc ps W;hkntoąS daug ų R W
kyklą Air p^ary ff|y: Amerrkos heluvių dvaajps iiTs Xa vUai

•4'fl

Anna 
p’Pąpfton Ny^ipgtono teisme 
liudija prieš graborių W. H. 
Ręąįper, kuris buvę suimtas 
už jaunos vedusios moteriškės,

T ■ ■ . - f  ■?'* V* ;■ *■
uz jaunos vedusios moteriškes, 
Mrs. W. Woftd, pąpipvimą. Jis 
tai nadares liudininkės akvvaiz-

.- -K
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[H THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai-* 

syino? Pašaukite mus ir mas paša* 
kyšime kiek kaltuos pataisyti. Mes 
taipgi • darome visokį blikoryatu
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MENO ŽINIOS
IR PASKAITOS]

- ...... .... , ,

“Meno žinių” skyriui ben
dradarbiauti gali menininkai ir 
žmonės, kurie domisi menu bei 
estetika.

/

Skyriaus vedėjo žodis.
Kiekvieną penktadienį ban

dysime musų skaitytojams pa
tiekti žinių apie plastikinio me
no parodas ir paskaitas, ne 
vien iš lietuvių gyvenimo, bet 
ir iš kitų šaltinių, butept: Art 
Instituto, miesto muziejų ir 
meno-kulturos organizacijų vei
kimo.

šitoj skilty j, daugiau ar ma
žiau, bus paliesta estetika, ku
ri yra svarbi ir reikalinga dva
siniam žmogaus gyvenimui, 
kaip ir kitos švietimo priemo
nės,

Karts nuo karto tilps straip
sneliai apie meną bei meno 
klausimais kritika.

BE SU JUDINIM U
Tinkamas Gydymas dėl 

aistraus kūdikio
TRYS ŽINGSNIAI

] PALENGVINTI

šiandien valanti doxa, rytoj ma
žesni dožai kassyk mažiau iki vi
duriai patys pradės normaliai veikt

j i 111 ■'< ! ■

BET KURI motina žino priežas
tį kai jos kūdikis nustoja žai
dęs, mažai valgo ir kai sunku jis 

suvaldyti. Užkietėjimas vidurių. 
Bet gaila, kad mažai kas žino kaip 
protingai ši stovi pataisyti!

Paprasti liuosuotojai, net ir pa
prasto tvirtumo, turi būt labai at
sargiai reguliuojami.

Motinos, skystas liuosuotojas 
yra atsakymas i visus jūsų rūpes
čius dėl užkietėjimo vidurių. Skys
tas liuosuotojas gali būt nųmie- 
ruotas. Jo kiekis tikrai gali būt 
nustatytas pagal amžių ir reikalų. 
Sumažinkit kieki kassyk iki vidu
riai pradės veikti patys per save 
ir be jokios pagalbos.

Šis gydymas bus pasekmingas 
su kiekvienu kūdikiu ir su kiek
vienu augusiu žmogum.

Gydytojai vartoja skystus’ liUo- 
suotojus. Ligoninės vartoja skys- - 
tos formos liuosuotoją. Jeigu toks 
jiems yra tinkamiausias, jisai yra 
geriausias ir dėl naminio vartoji
mo. Skystas liuosuotojas kuri, di
džiausias skaičius šeimų vartoja 
yra Dr. Caldwell’s Šyrup Pepsin. 
Bile vaistininkas ji parduoda.

N ■■ ....... ■ -

Didelė paroda Art 
Institute •

Vakar pb pietų Art Institu
to galerijose, po dviejų metų 
pertraukos, atsidarė 46-ta me
tinė Amerikos tapybos ir skulp
tūros paroda. Paroda atsidarė 
su muzikaliu programa Daly
vavo meno rėmėjų organizaci
jos ir šiaip daug publikos.

šita paroda skaitosi didžiau
sia, kokia tik kartą į metus te
įvyksta viršminėtoj meno įstai
goj- , /

Paroda tęsis iki gruodžio 8 
d.

Įžanga į muziejų dykai tik 
šeštadieniais, sekmadieniais, 
trečiadieniais ir bet kurį šven
tadienį,. Kitom dienom, einant 
į muziejų, reikia mokėti 25c.

šitą parodą patartina aplan
kyti.

Art Institutas randasi prie 
Michigan Avė. ir Adams gat
vės galo.

Sekmadienį galerijos atsida
ro nuo 12 vai. dienos, o užsi
daro 5 vai, Kitom dienom at
daras nuo 9 ryto iki 5 po piet.

Nedėliom automobilį galima 
“paakinti” užpakalyj Goodman 
teatro. Mokėti nereikia ir sau
goja policija. Pro ten galima 
ir muziejtfn įeiti.

Platesnis pagodos aprašymas 
tilps ateinantį penktadienį

» « »
Lietuvių meno paroda 

iki pavasario.
Lietuvių meno paroda> kuri 

lapkr. 2 d. turėjo atsidaryti 
The Fair krautuvėj, tapo atL 
dėta į kovo mėnesį 1936 m.

šitą parodą organizavo Lie
tuvių Jaunimo Draugija (LYS). 
Paroda negalėjo įvykti dėl sto
kos laiko tinkamam prisiruo
šti. Ji įvyks vėliau.

Suėmė du jaunus lie
tuvius vagilius, api
plėšusius Ant. Bačkį
Jie yra, Louis Jokubauskas ir 

Jonas Bunkauskis; abu turi 
policijos rekordus.

atidėta

Policija suėmė du jaunus 
lietuvius piktadarius, Louis^ Jo- 
kubaušką ir Joną Buhkauską, 
kurie neteko laisvės apiplėšę 
Bridgeportietį Antaną Bačkį, 
725 West 34th Street.

Apiplėštasis piktadarius pa
žino pamatęs juos policijos 
nuovadoje. Kvočiami atskirai, 
jie prisipažino prie apiplėšimo, 
taipgi pasisakė buvę kartu. Pa
aiškėjo, kad jie papildė ir eilę 
kitų apiplėšimų ir jau yra sė
dėję kalėjime. Kai kurie iš api
plėštųjų neįteikė skundo prieš 
suimtuosius.

Apiplėštas pereitą ketvirta
dienį.

Bačkis buvo apiplėštas pe
reitą ketvirtadienį vakarą, apie 
11:30 P. M. netoli savo bu*to. 
Jam einant gatve, du vyrai 
praėjo pro šalį ir vienas stai
giai pakišo koją. Bačkis par
griuvo. Bandė užpuolikams pa
sipriešinti, bet jie dūrė jam 
mažu peiliuku, tik laime, kad 
kūno mažai siekė, tik perkir
to viršutįnius rubus ir marš
kinius. Vagiliai atėmė $9.00 pi
nigais ir brangų paišelį. Tą jie 
numetė, nes Bačkio vardas bu
vo išrašytas ant paišelio vamz
džio, o pinigais pasidalino.

Vėliau paaiškėjo, kad pikta
dariai vieną kitą bandė apgau
ti. Tas, kuris perkrėtė Bačkio 
kišenir/s pasakė draugui, kad 
rado tik $6.00 ir davė jam tik 
$3.00 —"pusę” grobio.

Kaip Atlantike žmo
nės ari® Yrit 

kaus skridimą

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Stonis Vilnonius 
Svederiųs dėl vyru, Moterų, 

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

plonas dėl mezgimo.
F. Šelemonavičia

504 W. 33rd St
(Netoli Normai Avė.) 

Tel. Victory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

: PAIN-EZPELLER

\ irsininčtns ir kit«s Gyduoles 
Gausite Musu Apfi.-koj

J. T. RAKŠTIS
1900 SO. HALSTED ST.

Viena didžiausiu anli' Ki: (’hieaį’oj.

Nuo M ų Gėlimo Iii 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 

ANCHOR .
PAIN - EXPELLERIO 
kuris sutelkia greitą ir tikr< 

palengvinimą

Paskaitos Art Insiitute.
Kiekvieną sekmadienį, 3:30 

vai. po piet, Art Institute 
Fullerton Hali salėje, tęsiasi ei
lė įdomių paskaitų temoje “Me
nas ir gyvenimas užsieny j”. 
Skaito paskilbęs lektorius Du- 
dley Crafts Watsop.

Įžanga į paskaitų salę 25e. 
Muziejui — dykai.

Kita paskaitų serija Art In
stitute toj pačioj salėj įvyk
sta kiekvieną ketvirtadienį 6:30 
po pietų. Įžanga dykai.

Paskaitas skaito p-lė Helen 
Parker, vyriausia Art Institu
to meno mokyklos istorijos fa
kulteto narė.

Paskaitos įdomios; dėstomos 
lengvoj formoj ir iliustruoja- 
mos stereoptiniais paveikslais. 
Verta kiekvienam pasiklausyti 
ir daug ko galima pasimoky
ti.

lu
pa-

4-ta tarptautinė paroda.
Su lapkr. 1 diena Art 

stitute atsidarys litografinė 
rodą, kuri užsitęs iki sausio 6,
1936 m. šitą parodą atstovau
ja 16 valstybių specialistai li- 
tografai ir medžio graviruoto
jai. Bus proga pamatyti gra
žiai atspausdintus graviūros 
darbus. Bus 325 eksponatai.

Atsiklauskite apie musų kainas 
_ vestuvių ir parių, 

ANCHOR INN
3503 So. Halsted St.

Geriausi likeriai ir alus dėl

THE RAN-DA-VOO
11859 S. Michigan Avė. Tel. Pulltnan 6339
Muzika ir šokiai DYKAI pėtnyčios, subatęg ir nedėlios vakarais. 

PĖTNYCIOMIS KEPTA ŽUVIS DYKAI,
Sukatos vakarais “BANK NIGHT”-*-$5.00 caeh prĮvais laimėjusiems.
Namie gaminti skanus valgiai visada.-Visokios rųšiesęSy^ j. Ma
lonus patarnavimas. Kviečiame Visus

.■ĮfM'jrTi./rtfii ' 'i jįjįjunitfr '

Priešai tai jau negauna 
gero žodžio.

VADOVAUS ITALAMS
ŠIAURINIAME ETHIO-

PIJOS FRONTE

gramo bute apdovanoti garbės 
nariai, o paskiaus įvyks šokiai 
prie geros orkestros, taip kad 
jaunimas galės linksmai pasi
šokti.

Taipjau tie, kurie norės tapti 
šios organizacijos nariais bus 
užrašomi.

Turiu priminti, kad ant įžan
gos tikietų yra pažymėtos bran
gios dovanos, įurios bus išda 
lintog baliuj. Numatoma turėti 
daug svečių, nes komitetas dar
buojas aktyviai, o ir nariai 
skleidžia tikietus tarp savo 
draugų ir pažįstamų. Komite
tas turėjo geras pasekmes su 
rengti programus. Jis tikisi sve
čius pilnai užganėdinti ir tin
kamai patarnauti skaniais už
kandžiais ir gėrimais.

--Korespondentas Draugijos.

Specialia Išpardavi

Field MarahaJ Pleiro Badoglio

Nepatenkintas generolo De 
Bono progresu šiauriniame 
Ethidpijos fronte, Mussolini 
paskyrė kariuomenės vadu 
maršalą Pietro Badoglio, kuris 
vietą jau užėmė.

giau, sako, aš jo to radio 
‘never’ klausysiu'.”

štai ateina ir dar vienas, 
A. Radžius, 240 West 51st st., 
kuris užlaiko kriaučių šapą ir 
yra “V” skaitytojas. Sako, "ko 
čia Vyrai taip šnekatės ir taip 
smagus, ar tik ne apie lakū
ną Vaitkų?”

"Musų Lindberghas”.
Barzdaskutys M. Karčiaus

kas atsakė, taip kriaučiau, apie 
tą patį. “Štai, žiūrėk, kaip gra
žiai ir iškilmingai Vaitkų su
tiko Lietuvos žmonės — ‘Nau
jienų’ fotografija parodo/’

Kriaučius 1 sako, “Tai mat 
‘Vilnyj’ skaičiau, kad Vaitkus 
neskris, o ‘Naujienos’ tik' taip 
sau rašo ir ; biznį iš to daro. 
O, dabar, matot, • netik išskri
do, bet jau ir Kaune. Vaitkus 
atrodo kaip musų Lindberghas. 
Taigi, Vadinas, mano ‘Vilnis’ 
su 'drg. Andriuliu melavo ne 
tik niari, bet ir’ visiems1 ‘Vil
nies’ skaitytojams. Na, gerai, 
ateis jis pas mane prašyti pre
numeratos../’

Reporteris.

Nelaimė Kavoliunų 
šeimynoje; žmona 
nusilaužė ranką

BRIDGEPORT. — šeštadie
nį po piet Mrs. B. Kavoliunie- 
nė, belipdama laiptais, nejučio
mis pasprūdo ir įpuolė į savo 
namo skiepą. Nelaimėje B. Ka- 
voliunienė nusilaužė vienos 
rankos kaulą prie čiurnio ir 
bendrai smarkiai susitrenkė.

Pirmoji pagelba buvo suteik
ta St. Pauls ligoninėj prie 35th 
PI. ir Lituanica Avė. Dabar B. 
Kavoliunienė yra parvežta na
mo, 3141 So. Normai Avė.

Mr. Kazys Kavoliunas yra 
dailidė, dirba pas Klein and 
Co. per datfg metų. Jie abu yra 
nariais SLA., priklauso prie 129 
kuopos, taipogi “Naujienų” 
simpatizatoriai.

Linkiu poniai B. Kavoliunie- 
nei greitai pasveikti.

Niekutis.

Specialus išpardavimai, kuriuos 
laikraščiuose garsina žymesnės 
krautuvės duoda jums proga pada
ryti naujas sutaupąs. Todėl tau
pios šeimininkės nuolat sekdamos 
laikraščių apskelbimus, pasižymi 
garsinamus išpardavimus. Jos žino, 
jog sekdamos tuos apskelbimus, leng
vai padaro didesnės sutaupąs ant 
naminių reikmenų.

Vienas iš vyriausių garsintojų yra 
“Midwest Stores”. Jų apskelbimai 
talpinami reguliariai kas pėtnyčią. 
Tuose apskelbimuose telpa specia
liai nupigintomis kainomis įvairiau
sios rūšies groseriai ir maisto pro
duktai. Tie produktai yra visados 
geriausios rūšies ir žemiausiai gali
momis kainomis.

šeimos išleidžia didesne dali savo 
uždarbio ant maisto, todėl namų šei
mininkėms priseina kaip galima dau
giau sutaupyti ant tų ekspensų. Bet 
pirkdamos “Midwest Stores”, jos ga
li būt užtikrintos, kad ne tiktai su
taupys .bet dabar jos gauna dar ir 
pelnų — pasidalina kuponus su kiek
vienu pirkiniu. Pilnai informacijas 
kaip pasinaudoti tais kuponais, gali
ma gauti kiekvienoj “Midwest 
Stores”.

Specialus pryzai dalinami kas sa
vaite . Čia paduodame vardus tų, 
kurie gavo tokius pryzus: Mrs. E. 
Woyda, 3008 N. Francisco Avė., Mrs. 
P. Kerbs, 4138 S. Maplewood Avė., 
Mrs. H. Miziejewski, 1724 Cullerton,

visos jos gapo po $50 pryzus. Mr. 
Albert Džiedzina, 2418 W. 26 St, ir 
Mr. Edward Fritz, 3107 N. Central 
Park gavo $20 pryzus. Miss Frances 
Zwolinski, 5147 S. Loomis ir Mrs. 
Bernice Jasinski, 2528 N. Spaulding
gavo $10 pryzus. Apart to turime 
ilga lieta tų, kurie gavo po $5 ir 
$2.50.

Jus rasite kiekvienoj krautuvei 
lista tų ypatų, kurios gavo premijas 
už kuponus. Tarp jų yra žaislai 
dėl mergaičių ir berniukų, kaldros, 
lempos, indai, laikrodžiai ir kiti la
bai gražus daiktai. Pasinaudokit 
tomis dovanomis dabar, pirkite ir 
gaukite kuponus — tuos daiktus ga
lėsite suvartoti Kalėdų dovanoms.

Apskelb.

Grane Coal Co,
5332 S. Long Avė.

Tek Republic 8402

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

Rytoj “Žydas Stati 
nėję” Northsidėje

Paprastas

DRESES
IŠVALOM 4

IšPROSINAM | 
Vyrų siutai ir JL Plūs
Topkautai—33c. aPd»*-

3 ar Daugiau 
I mešVaimahtrpristatom Į

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

Dearborn 8746

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englevood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš- 
kiau Įrengta.

/V£

iįy QUICKLY

Į TIRED X
fe EYES ' /

RECOMMENDED 
■V . fCR 40TEARS

ir kitas Gyduoles 
Musu .A pliekoj

ATLANTIC. — Aną dieną 
besilankant po Atlanticą teko 
sueiti ir pasikalbėti sii vietos 
gyventojais apie antrą trans
atlantinį skridimą ir jo įvy- 
kintoją, Įeit, F. Vaitkų. Pii- 
minusiai užsukau pas M. Kar
čiauską, kuris yra “Naujienų” 
skaitytojas ir antro skridimo 
rėmėjas. Jis Užlaiko barzda
skuty klą, 207 West 51st Street, 
jaU nUo senų laikų.

Paklausiu, kaip jam čia se
kasi biznis daryti, nes, vė, anoj 
putsčj Wentworth avenue vien 
juodveidžiai gyvena, o jie juk 
neateina skustis ar plaukų 
kirptis. “Lai jie sau eina pas 
saviškius,” jis atsakė, “o pas 
mane ateina visi baltveidžiai 
į vakarus nuo Wentworth avė. 
Yra vokiečių, vengrų, austrų, 
airių, na, ir lietuvių, nors jų 
mažai čia randasi. Vienas ki
tas vis kai kada ir užsuka.
Dainorius —- dekliamatorius.

Man besikalbant su M. Kar
čiausku įeina ir D. Ūselis nuo 
4840 S. Princeton avenue, di
delis, laisvos minties patriotas 
ir gražių naujos gadynės dai
nelių žinovas-dekliamatorius. 
Išsitraukė jis iš kišenio “Nau
jienų” numerį, kuriam tilpo 
komiškos eilės apie vanagą ir 
jas uždainavo, o paskui sako, 
“Tai ihatai, tas pelų maišas 
per savo radio sakė, kad Įeit. 
Vaitkus neskris į Lietuvą, ir 
buvau bėmapąs, kąd gal ir ne
skris. O dabar net gaila pa 
mislyti kaip jis galėjo savo 
klausytojus taip mulkinti me
luodamas apie Vaitkų. Dau-

S i m a n o Daukanto 
D-ja švenčia 42-jų 

metų sukaktuves
šį sekmadienį rengia pagerbtu- 

vių vakarą savo veteranams 
nariams

BERGHOFF ALUS
BRIDČĘFOk^

3?67 So. HaW<l Sfc

Simano Dąukanto Draugija 
gyvuoja 42 metus. Tai yra. se
niausia Draugija Bridgeporto 
kolonijoje. Turi daug tokių na- 
ri^, kurie suorganizavo tą drau
giją ir daug darbavosi išaugi- 
nimui jos į didelę kultūros ir 
pašelpos organizaciją. Jie ir da
bar tebėra nariais, pilnai apsi
mokėję ir nereikalavo pašelpos 
per daugelį metų.

“Oldtimers”
- Suprantama, jie yra garbės 
nariai,-vienas iš tokių yra se
nas Bridgeporto biznierius, ge
rai visiems žinomas, Antanas 
Olševskis.

Simano Daukanto Draugija 
surengia balių kiekvienais me
tais tikslu pagerbti tuos na- 
ritfs ir suteikti jiems atatinka
mą dovaną, šįmet yra daug to
kių narių, kuriems priklauso 
dovanos gauti už neėmimą pa
šalpos 12 ir 24 metų.

Linksmą balių su programų, 
šokiais ir dovanoms išlaimėji- 
mu, kuriame tie nariai bus pa* 
gerbti, įvyks sekmadienį, spa
lių 27 d., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Pradžia 
6 VAI. vak. \
Vadinto jų grupė suJoš 5*ių ak

tų komediją
Programą išpildys gerai žino- 

ifta Juozo Sąurio Grupė. Ji su
vaidins 5 veiksmų juokingą ko- 
Uiėdijų. * <kiĄ!^Fiįnas atšikmk^s 
linksmai lajįjį1-praleis. Po pro-

NPRTHSipEir-Rytoj, sp. 26 
d., j. .salėje, ,3804 AV.
Armitage avenue, įvyks SLA. 
226 kuopos vakaras, kuriame 
bus suvaidinta juokinga kome
dija, “žydas Statinėje”. Be 
komedijos, programan įeis kelių, 
dainininkų dainos, adv. K. Gu- 
gio ir Dr. Montvido kalbos, ir 
šokiai. Įžanga— 25e. Pradžia 
7:30 v. v.

\ iršininclas
liausite

J P. RAKŠTIS
1900 SO.

Viena/ didžiausi v apt icku Cli i< agoj.
HALSTED ST.

FURNACE
TAISYMAS

y*

BAKINGPOVVDER 
for finest bakings 
Šame prlce today 
as45years ago 
25 ounces for 25$ 
Manufocturcd by bekin* powder 
tMcblfotp who mebe nothinf 
būt bakiag pawd«r»~und«r 
auperviilon ef eapert chemiita 
•f natioml reputetlon.

| MILUONS OF POUNDS HAVE BEEN 
| USED.BY OUR GOVERKMENT

40%
PIGIAU

BOILERIŲ
D A E Y S

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

DEGINIMUI PUODAI, kitur 
svarui 18c; musų 
kaina —— *
G KOTELIAI,'kitur svarui U 
20c; musų kaina r-----
VANDENIUI VIEDRIUKAI, 
kitur svarui 22c; 16^
musų kaina ----------- --
pelenams kratytojai, 
kitur svarui 22c; 
musų kaina —---------

Mes turime pači rin
kimui pilną ataką 

VVHOLESALE IR 
RETAIL

Kitų Furnace ir Boi
lerių dalys, apkainuo- 
t o s propordonaliai 
pigiai.

DŪMINES VAIPOS 
colių įlenk lipas arba 30<7

paipa
S coliu Įlenkimas arba
paipa________________
O colių įlenkimas arba
paipa ________________
10 colių įlenkimas 
arba paipa .

«O Gauto GalvanlzuotL

ACME FURNACE REPAIR 
PARTS CO. [2 krautuvės]

KALSTEI) STKI'.E T

M;r.
B(l A 1).

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

K °

1b prašo Lietuvos žmonėsk 
^pataria Lietuvos banto

A "F A /Tlo *| ZTk'o
ELZBIETĄ KIELLA 

po tėvais Kisjšuskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

.spalio 24 diena, 2:00 valanda 
“po pietų 1935 m., sulaukus pu
ses amžiaus, gimus Raseinių 
ap., Batakių mieste.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyra MykoU. dukterį Bertha 
Whalen ir žentą James ir anū
ke, dukterį Elzbieta ir anūkę 
Marijona, motina Matilda ir 

•broli Antana Kislauskus, sese
rį Ona Didzerekiėnę ir švogeri 
Povilą, o Rhinelander, Wis. se
serį Tekle čėsna ir švogerj 
Sargeuša ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3127 W. 38th Place.

Laidotuvės įvyks pirmadieni 
spalio 28 diena, 9:00 vai. rvto 
iš namų i šv. Onos parapijos 
bažnyčia, 88 St. ir California 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėliončs siela, 
o iš ten bus nulydėta i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a, Elzbietos Kiellos 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

■' jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų. Nuliude liekame, 

Vyras, Dukterys, < Motina, 
Brojis, Seserys, Žentai, 
Švogeriai, Anūkės ir Giminės. 
Patarnauja laidotuvių direk

toriai Laėhavičius ir Sun ai, 
Tel. Canal 2515.

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE 

igu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc.. atsišau’ 

840 West 33rd Street 
TELEFONAS i Y ARdš< 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SARASAS
ALFABETO TVARKOJE

* •

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti mun| skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti |vairif paprast? ir nepaprasti 
daiktų, Intais? ir reikmenų. Jeigu iš telpančiu čia skelbimu ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informaciją, jeigu tik 
j? bus galima gauti.

BOILERIAI
BOILERS

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDIN6 SERVICE 
3240 South Archer Avenue.

2 blokai i vakarus nuo Ashland Avė.
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Yuška Pasakoja Apie Žydų 
Atsinešimą tink Vaitkaus

■ ‘ "ii'i i., J’ , i u.'.ri' -r—- 111 "
Net ir žydai piktinasi skridimo kenkėjais ir 

džiaugiasi, kad tokių kenkėjų nebuvo
tarp Amerikos žydų

(Chicagietis p. J. Yuška tę
sia pasakojimą, kaip jis žmo- 
nių skatinamas Naumiestyje 
turėjo pasilipęs ant vežimo 
jiems sakyti “spyčių”. žįur. 
antradienio ir trečiadienio “N.” 
numerius).

(Tęsinys)
-—Taip, broliai ir sesutėj, 

šiandien mes džiaugiamės, šau
kiam valio, gerbiam Atlanto 
nugalėtoją, didžiuojamės jo lai
mėjimu. Ir mes tikrai turime' 
kuo pasidžiaugti. Nes kar|ų sų 
Vaitkum ir mes lietuviai užsi
tarnavome didžiausią pagarbą 
pasaulio akyse. Taigi pasiseki
mas herojiško Vaitkaus žygio 
teikia garbę mažytei lietuvių 
tautai stoti greta kitų kultu*? 
ringų tautų pasaulyje ir užim? 
ti pirmaeilę vietą pasaulio avia
cijos progrese.

Ne vien tik mes, lietuviai 
keliam ovacijas Vaitkui, džiau
giamės jo laimėjimu. Bet to 
nepavydi jam ir visa pasaulio 
žmonija, ši žinia, kad lietuvis 
Vaitkus perskrido klastingąjį 
Atlantą, jau aplėkė visą žemės 
skritulį. Lietuvis tą herojišką 
žygį atliko. Lietuvis... Bet ar 
lietuviui pavydi kitataučiai? Ar 
kitataučiai lietuvį šmeižia ir 
niekina? Anaiptol. Nežiųrmt 
kokios tautos, kokių pažiūrų ar 
įsitikinimų jie butų; visi džiau
giasi lietuvio herojišku pasise
kimu. Visų tautų laikraščiai 
pabrėžė tą faktą, kad lietuvis 
Vaitkus turėjo drąsos lėkti per 
Atlantą tokiu audringu laiku 
ir turėjo ištvermės ir gabumų 
tuos pavojus nugalėti. 
svietas pripažįsta, 'kad pirmas 
lakūnas lietuvis tokį herojišką, 
žygį atliko. <

Bet, deja, tarp musų , lietu
vių, o ne tarp kitataučių ran
dasi tokių žmonių, kurie Vait
kų niekino ir šmeižė nuo pat 
pradžios j o rengimosi \ skristi 
per Atlantą. Jį vadino bemoks- ; 
liu/ bailiu,- tuščios* garbės ieš
kotoju ir žmonių apgaudinėto
ju, ir visokiais budais jo prisi
rengimo darbą trukdė.; O skri
dimo rėmėjus nesigėdįno ga
dinti sukčiais, apgavikais ir 
kitaip biauriausia šmeižė-

Ko verti yra tokie lietuviai?
šitokį klausimą pastačius, 

žydelis, kuris arčiausia stovėjo 
prie vežimo, rankomis mojuo
damas pradėjo klykti:

—Ui, tai bjouri žmonės, jam 
chuliganai, jam nesuppapta, 
durni, bjaurybės. Jiem reikia 
ležuviai išrojt, kad itaip kalba 
apie Vaitkų. Ura, par Voitkus, 
ura!

žydelis nesuvaldomai pradė
jo šaukti. Minioj pasirodė di
delis įtūžimas, pyktis. Rodoą, 
tik reikėjo parodyti bent vieną 
iš tų, kurie niekino Vaitkų, -- 
minia į “drebezgus” butų jį 
suplėšius.

žydeliui skeryčiojantis įr 
šaukiant, prie vežimo ir da
giau žydų pradėjo rinktis. Vi
si iškėlę barzdas laukė, ką dau
giau pasakysiu apie Vaitkų. Bet 
tas Žydelis, kuris pirmiausią 

. pradėjo kolioti Vaitkaus ir 
skridimo rėmėjų priešus, dar 
vis nuo pykčio nesusi valde. 
Kirk jam apsiraminus, aš 
buvau pradedąs kalbėti. Bet 
staiga kitas žydukas užklausia:

—Ui, ponas, gali man pasa
kyti ar Amerikos lietuviai žy
deliai parėmė Vaitkų? Ar jie 
davė pinigų?

—Taip, — atsakiau, — lie
tuviai žydai Amerikoje nema
žiau prisidėjo finansine para
ma ir už kitus geraširdžius lie
tuvius. Daugelis aukojo po pen
kis dolerius, dešimtį ir daugiau. įl^-tą vai., . pareikšdama,- kad

Gal jums vienas Chicągoje gy- 
yęnąntis žydukas geriausią yra 
žinonąąs, S. B. Komaiko. Ponas 
Komaiko skridimui paaukojo 
$50,00. — > ‘

“Vąlįo už Komaiko, valio! 
Jis gieras žydielis, valio —'pa
sigirdo didelis šauksmąs žydų.

—Matai, ponas amerikons, 
tep žydeliąi geresni už tuos 
lietuvius. Jie. nekolįojo Vait
kaus. «Jam davė pinigus, žyde
liai norėjo, kad Vaitkus skris
tų ir gerai nuskristų. Tada 
mums visiems lietuviškiems 
Žydeliams bus gerai.

—Prašau, ponas, — šaukė 
kitas žydukas, — ar gąlėtum 
mums pasakyti žydelio Komai- 
kos .adresą. Mes padėkavosim 
jam per gromatą už parėmimą 
Vaitkaus..

—Taip, žinau, — atsakiau 
jiems. — Pono Kųmaiko adre
sas yra 175 West Jackson blvd., 
Chjcago, Illinois.

Pq to didelio žydukų entuzi- 
jazmo ir šaukmąs už savo tau
tos žmones, kurie rėmė Vait
kaus skridimą ir tą pagiežą ir 
jų piktumas prieš tuos, kurie 
musų darbą trukdė mane tie- 
sięg sumaišė. Aš nežinojau nei 
ką bepradėti jiems pasakoti. 
Publikoje pasigirdo reikalavi
mai, kad pasakyčiau kas tie 
lietuviai* kurie visaip niekino 
Vaitkų, kaip jų vardai. Bet 
piąn tiesiog buvo nemalonu 
pranešti, ka<j tie, patys lietu
viai dąrė, kurie save tituluoja
si e?ą šimtaprocentiniais tauti- 
nibkais, kurie tis' šaukit už 
Lietuvos gari>ę, b kafp tik ga
lima kpo nors Lietuvai pasitar
nauti, tai jie kaip įmanydami 
tą darbą trukdo. Bet tiesiog 
paslėpti nebuvo galima, kad 
keršto ir pavydo daugiausia pa
rodė Antanas Vanagaitis, ka
talikai ir nusibankrutavę pro
tiškai komunistai. ’

Kaip tik aš užbaigiau savo 
kalbą, tuoj prisistatė keletas 
lietuvių, kviesdami eit su jais 
ant pietų. Atsisakius, kiti kai
miečiai vadino eit su jais "nors 
Valstybines išgert. Nė vienas^ 
nė antras pasiūlymas nebuvo 
laiku, bet kaimiečiai nepalei
džia ir vis klausinėją, teirau
jasi, norėdami ką tai daugiau 
sužinoti apie Vaitkų. Pagalios, 
man pasiaiškinus, kad turiu 
važiuoti į kitą-miestą ir neno
riu pavėluoti traukinio, išsisky
rėm. Aš nuėjau j stotį.

F. Bulaw.
(Bus daugiau)

Čia korespondentui 
J, Bendokaičiui 

duoda vėjo
Keistučio Kliubo narys Klima

vičius sako jis neteisingai 
patlųodąs žinias.

Aš čia noriu pasakyti ši tą 
dėl Keistučio Kliubo korespon
dentu susirinkimo aprašymo, 
kuris tilpo “Naujienų” Nr. 240. 
Norių pasakyti, kad Ęliubo 
korespondentas, J. .Bendokai- 
tis? netaip nušvietė dalykus, 
kaip jie tikrenybėje buvo.

Pavyzdžiui, jis rašo, kad 
gerb. “Naujienų” redaktorius 
Dr. p. Grigaitis atsiprašęs 
komisijos, kad jį paliuosuotų 
nuo prakalbos. Tai grynas 
melas. Antra, kliubas nei pa
skutiniam susirinkime, nei kur 
kHur negrąsino nariams atsi- 
Jąnkyti susirinkimą 12-tą va
landą. Apšvietos komisija ra
gino narius atsilankyti anksti,

ETHIOPIJOS KARALIAUS GIMINAITIS PRISIEKIA 
IŠTIKIMYBĘ ITALIJAI’
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ADUWA. — Išėjęs prieš savo uošvį,. Etnini jos karalius 

Haile Selassie, princas Gugsa prisiekia ištikiniybę Italijai, Pa
veikslas parodo jį darant priesaiką Italijos armijos yądui ge
nerolui De Bono ir kitiems aukštiems karininkams? Dthiopijos 
karalius pasmerkė savo giminaitį ir įsake kareiviams Gugsą

- • ' , * i • ‘ ••y.,.’’7”*

nušauti prie pirmos progos. \ ,

> >

turės kalbėtoją, “N.” red. Dr. 
P. Grigaitį. Bet, kadangi su*? 
sirinko mažas skaičius narių, 
tai prakalbos negalėjo įvykti. 
Buvo paaiškinta, kad Dr. 
Grigaitis, kaipo labai veiklus 
žmogus, turįs ir daugiau rei
kalų ir negalįs toliau laukti, 
bet pasižadėjo pakalbėti ka
da nors ateityje.

Del pabaudos v

Arba, paimkime, kad ir ko
respondento pranešimą apie 
nario nubaudimą. Rašant,- 
kad narys fyuvo nubaustas rei
kėtų pasakyti kas buvo nu
baustas ir už ką. Tai buvo 
A. Valukas ir jam bausmė bu
vo uždėta už betvarkės kėli
mą. , Jokių sumanymų nebu
vo ant stalo,^bet , jis, A. Va- 
lukaš, norėjo ’ diskusuoti, tad 
pirm. A. Jakąvičįą įąpi įtaiso 
nedavė.’ Valukas iškėlė dide
lį liarmą. , Kai kurie nariai 
ėmė piktintis ir eiti iš svetai
nės. . Norėdamas : palaikyti 
tvarką, pirmininkas uždėjo 
Valakui 50 centų pabaudą..

Trečias dalykas, tai.1 bilietų 
klausimas. 7 v Korespondentas 
pažymi, kad; Kliųbd bilietus- > į* 
kliubo - • parengimą • galima 
gauti pas blznįoTkbmisijos na
rius 7įir “Vilnies” ■ raštinėje. 
PirmĮaųsiai, jTbizntioi korulsi j a 
i “Vilnie^” raštinę jokių bi
lietų: nedavė, o antra; “Vilies“ 
raštinė nėra Keistučio kliubo 
raštinė. -

Kur bilietai: z
Bilietus tegalima gauti se

kamose vietose :,' Marquette 
Parke, pas G. Sholteman, 
6454- South Campbell avė.;

IR JAPONIJA PARODO SAVO JĖGĄ JUROSE

Netoli Tokio; Japonijos sostini, nesenai įvyko laivyno ma- 
•ai, kuriuose dalyvavo 120 karo laivų ir, 40,000 įgulos^ ‘Ma
rai buvo ne vien didžiausi Jappnijos istorįjpjėFxbetjie Ųuvo

nevrai, . 
nęvrai buvo 
ir slapti.

N AU j IENOS, Chicago, III.
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Brighton Parke pas J. Kund- 
rošką, 2841 West 40th istrėet, 
Li Klimavičių, >— 2534 West 
46th Street; Spų|hxvest (|alyje, 
pas p. Bronių Rudgalvį, 5332 
S. Long avė.; Bridgeporte —- 
J. Bendokaitį, 3116 S. Halsted 
Street. Bilietus turi įr kai ku
rie kiti nariąk ° ne kokios 
raštinės . Bilietai yra 40c. — 
perkant iš anksto, o 5Qc. prie 
durų. ; : Šeįcite ; laikraščius 
smūilcmendmš apie pai^engi-

, Jfj. K, > K. Bizįiio kpm. narys 
, ‘ Įj. Klimavičius.
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Susipažinkite,
sesco Ezechiele Er- 

mengeldoSuppe
'r j0;
, -.v ' v

Lapkričio • 10 ’dį;Jis persistatys 
pirmu kdrtu tehicagos Jįetu-

• vių. publikai ; ' 7.’ <77'.
''7 ::7'777;: .77'- ‘ ::į .
GėrąŠis ^oguąį-.'-ąpį^k^ ’ėb 

na kalba, yra >F.^a'nčėsęo TEze- 
ęhięl^ jEmeiįafeldįo ■ •SųjppęfJDot' 
meili; ' 7 '3a vardąsc^T < pavąrdė 
pusėtinai jl^is«7 Bėj;; ką-gįį na
bagas galėjbį’daryti i kai jo' tė
vas ir diedukas užsispyrė, .ikąd 
jų visų vardai būtų prikabinti 
naujagimiui < - sūnui tąhūkui. 
Mat, tai buVo jų- labai didelės 
meilės išreiškimui. .. < n;

Nors ■ ir varžomas; labai' ne- 
zgrabnaus vardo ir labai dide- 
lės tėvo ir dieduko meilės; ku
rią jie išmislydavo pademons
truoti ir kitaią gremėzdiškais 
budais, musų FrąnciškUs Suppe 

(taip jį vadinsime patogumo 
dėlei), paliko garsus žmogus. 
Jis sumanė būti muzikantu ir 
savo sumanymą įvykino pilnoj 
to žodžio, prasmėj e.
Pirmiau iš proto varęs; vėliau 

žavėjo
Iš pradžių, bepraktikuodamas 

ir besilavindamas tėvus. ir kai
mynus vos iš proto neišvarė, 
Suppe ilgainiui savo muzika ža
vėjo tukstančiu-j žmonių Padu
voje, Italijoje, Vienoje, Aust
rijoje, ir kituose garsiuose 
miestuose.

Dar ir dabar jo muzika labai 
dažnai, tęteokamba koncertinėse 
salėse, o populiariškiausias kū
rinys yra, turbut, kompozicija. 
“Poetas ir Kaimietis”.

Patiko paryžiečiams
Parašė jis ir komišką operą, 

kurią pakrikštijo vardu “Gra
žioji Galatea”. Tas kųrinys 
Susilaukė tokio didelio pasise
kimo, kad Paryžiaus Opera 
Comiąue jį vaidino per 2 metu 
be pertraukos.

Toji pati “Gražioji Gąlatea,; 
netrukus padarys vizitą ir Chi- 
cagai. Ją iškįąusę susipažinsi
me ir su musų ilgavardžiu drau
gu, kurį minėjome šios žinios 
pradžioje, būtent, su Francęs- 
co Ezechiele Ermenegeldo ‘Suli
pė Domelli.
C, S. P. S. svetainėje, lapkr. 10

Lapkričio 10 d., C. S. P. S. 
svetainėje, “Pirmyn” choras 
pastatys “Gražioji Galatea” 
scenoje ir ten geroji Chicągos 
publika galės pamatyti kas ji 
per viena. z Kaimiėčių kvarteto 
nariai, Ą. Trilikąitė, S. Rim- 
kaitė, Pranas Pūkis ir J. Rukš
lelė rūpinasi ir vargsta, kad 
“Gražioji Galatea” visiems labai 
patiktų, o netinginiauja nei
choras. Jis, dalyvaudamas
operoje, surengs publikai ir
“Liuadiės dainų” koncertą.

C. S. P. S; svetainė —1126 
West 18th strefei/ Įžanga—60 
centų, pėfkant bilietus iį'.anks- 
to nuo choro^’ narių-1 Vakare1 da
lyvaus ir simfonijos orkestras, 
kurį, apart choro;- Vės dir. K. 
Steponavičius. —N. '

ir

Automobilio sužeis
tas Ignas Poprockas 

: , arti mirties
18 — Draugai,

aplankę autoniobilio nelaimė
je sužeista Ignacų Poprockų, 
1815 So,. Ruble ’ Street, spėja, 
kad jis greičiausiai mirs. Juo
zapas Marčinkeyičius praneša, 
kad Proprockas yra Keistučio 
kliubo nafys. Jiš buvo sužei
stas netoli 18th ir Union gat
vių pakeliui pas graborių 
Skudų. Automobilį, kuris 
suvažinėjo, valdė cięeritetis 
Yurkus, 1504 S."49th Street.

S.• • JI

Naujai išpuošta New 
Century Tavern 
• t ___________ -________

BRIDGEPORT. •
tūry Tavern, 
St., 

New Cen-
3149 S. Halsted 

kurios savininkais yra 
Mike Tarutis ir p. S. Shumas,
dabar tapo puikiai išpuošta.

Ateinant} šeštadienį spalių 
26 d., ten Įvyks Holloween 
party. Užkandžiai; gėrimas ir 
mužiką. (Sp.)

PRANEŠIMAI
' t—-t——• • 

Apie 3000 lietuviu 
Vyru ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ar Tamst! esi nariu?

Jeigu nesi, tą! kodėl?
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS

Konkursas baigsis spalio 31 d.
Metas' t'

CHICAGOS L!
visiems rašytis 

UVIU DRAUGIJOS• I
... Ofisas atidaras 

Pirmadieniais, ketvirtadieniais visa 
diena, o ■ sekmadieniais iki 1

' Kreipkitės: ' '< .7 .< 
(tilCAGOS LiĖltlVIV DRAU<?ilĄ

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

Amerikos Lietuvių Daktarų Drau
gijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
spalio 25, 1935, 9:00 vai. vakare, 
6641 So. Westem Avė.

Dr, John Kowarskas, sekr.
V II ■

žagariečių Kliubas rengia iškil
minga Balių ir Šokius su keturioms 
gražiomis dovanomis šeštadienį spa
lių 26 d. Pradžia 7 vai. vakare, įžan
ga 25c. Kviečiame visus žagariečius 
,r draugus atsilankyti ir linksmai 
laika praleisti. Kviečia Komitetai,

Svarbus susirinkimas — Marųuette 
Park Liet Am. Piliečių Kliubo 
įvyks sekmadieni spalių 27 d. 2 vai. 
po piet, vietinės parapijos svetainėj, 
Washtenaw ir 68 gat.

Susirinkime yra pasižadėjęs atsi
lankyti Chicagbs Parkų Komisijoniė- 
rius, kuris kalbės Marųuette Parkų 
ištaisymo reikalu ir apie kitus par- 
ku klausimus. Yra pakviestas al- 
dermohas J. E. Egan, Cook County 
Civic Council, pirmininkas Wm. SteL 
zer, kuris apkalbės musų taksų pa-’ 
dėti.

Visiems bus ko indomaus pasiklau
syti. Visi yra kviečiami ateiti i ši 
susirinkimų. Pilietis. •

CLASSIFIEDADS
Automobiles______

SPECIALIS BARGENAS
NASH — 1931, 4 dunj sedan $225
SHEVROLET — 1930, 4 durų___

sodnu
FQRD — 1930, 4 durų sedan ....
PAIGE — 1928, 4 durų sadan....

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

kėjimais arba mainysiu į kita karą.
P. WALTERAITIS 

4614 S. Western Avė. »
' Tel. Lafayette 1829

$165
$175

$45

NIEKO NEIMOKfiT — 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 ■

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

1931 PACKAilD, tikras custom pa- 
budavotas $285. 1930 Buick 57 se-
dan $254? Chlysler 65 sedan $195. 
Statykit savo sąlygas. Western 
Motors. 3966 Archer Avė.

COAL

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Mine Run ........ .........
Lump, Egg ar Nut ...: 
Spreeningš .........

Tiesiog įš Kasyklų 
kaip 2 Tonus. 

Tel. KEDZIE 3882. 
X • ' ■ -H i.

...... $5.75

...... 6.00

...... 4.75
Nemažiau

. Furnitūre & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME baru FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
r sinkom. Taifecd Storu fikčerius dėl 
)ile kurio. biznio įskaitant svarstyk- 
es. reristerlus. ir ice baksus. Cash 

arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

s. e. sostheim; & SONS , 
; c STOR& FIXTURES - 
ipOO , S/ State ■ ■ St. CALumt 5269;

• Z - • •' ■' * ' “ * • /'. *»,•’ j. • *. ? j,. »'■ .

7;į-:7.
UNIVERSAi; ŠTORAGĘ

' V. BAGDONAS, Sav.
Local and Ix>ng Distance 

Furnitūra aną Piano Moving 
: 3406 s;.HMštęd Street

NAMU SAVININKUATYDAI 
Mušti biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai, vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDŠ BURBAU op 
CHIGAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau Šiuo adresu virš 

50 met
.- • •• t ■ . ■ . • • •.

Musical Instruments
______ Muzikoslnstrumentai

DIDĖLIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentu 

$175 piano accordiop special .... $90 
$18 Albert konrnetas—klernetas $6.50 
$85 Boehm Clarnet Co. sax.

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

Gitara $4.50. Visi bubnai. 
GOLDSTEIN MUSIC SHOP

Miscellaneous tor Sale 
{vairys Pardavimą!

*V*yV*^W*VM\A*VMVM*R*WM***/W%*VV ,**’*****,’*,'/**^ 

furkočiai Palikti pas mus 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ 

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

Rudas caracul .....;.... ........... .........
Jap mink ................................ .
eatural maskrat .....--- ----------

jopard katės ......... .......... ...........
American broadtail ...................... .
Northern seal

$150
Ir daug kitų.

Jackettes ................ a.......... .............. $8
46 kailiuku scarfs nuo .... $3 iki $18 

Ekonomijos sekcijoj.
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė. 
Atdara Iki 9 vakare.

PARDAVIMUI 2 kary medinis 
Portable garadžius už jusu pasiu- 
lijinią. 669 W. 14 St

‘ Partners Wanted
■ ■ P^ufakuRe*klu>

PAIEŠKAU «pusininko i Tavern 
bizni, vienai moterei perdaug darbo. 

. 3416 So.' Wallace St.

1 Penktadienis,. spaL 25, 1935

CLASSIFIEDADS
NKMMMIHMM

PęrsonaI 
Almenu leiko

PAIEŠKAU brolio Jono AukŠtolio 
paeiną iš Lietuvos iš kaimo Miko- 
cip, Deltuvos valsčiaus. Ukmergės 
ap. Kas žinote, prašome Širdingai 
pranešti, yra svarbus reikalas kas- 
link mirties. Du metai atgal gy
veno 2252 Blue Island Avė., Chica- 
sro, III. Juozps AukŠtolis, 1712 E. 4 
St., Brooklyn, N. Y.

—o—
PĄIĘŠKAU Stanislova Čibirą pa

eina iŠ Vilniaus rėd., Švenčionių pa
vietų. Dapgeliškio parapijos, Kuiškės 
kajmo. 15 metų atg 1 dirbo ant bo
tu ir gyveno apie Detroit, Mich. Kas 
žinot kad gvvąs ar miręs, malonė
kite prapeštj pusbroliui Kajetonui 
ravą$įkuL 4404 Sb. Wood Stt 
Chicągo. 111. Už ka busiu labai dė
kingus.
A’ĮĮjygĮpjJ! 'J L'Įi.1 I|J. i  ....... ——

Help Wanted—■Female 
Dąrbininkių reikia

MERGINA prie abelno naminio 
darbo, gyventi vietoje, 4409 West 
Adams Mapsfield 6796.I .. . I’. Į   "71         ■,

PAIEŠKĄU merginos arba mote
ries prie namu darbo Peter Skurkis, 
4184 N. Menąrd Avė.
" ■»’ ■' ■ -■ ;...........—''

REIKALINGA moteris prie namu 
darbo nejausnė kaip 40 metu. Turi 
mokčti gerai valgyt gaminti.

3601 So. Union Avė.

For Reni
RENDON Stotas 2646 W. 63rd St. 

geroj vietoj, nebrangi renda. Atsi- 
šaukit Žydukas, 4707 S. Halsted 
St. Yąrds 0803. 
■ '11 ■ ..... ........... .......... ...... ...... .... ... '

RENDON 3 kambariai ant 4-to 
aukščio — $6.00 renda — Taipgi 4 
kambariai ir -Storas. Renda $15.00 
1951 Canalport Avė. 5 kambariai su 
maudyne pirmas flatas $13.00, 
1955 Canalport Avė. J. J. Jankus. 
Yards 4061.
■ .... „R..... . .................................. ....................................... .

ANT RENDOS vieta dėl ofiso, 
daktąro, advokato ar kitokiam pro
fesionalui. Renda $20.00.

5104 Archer Avė.

' ' Rooms ■
RENDON kambarys apšildomas, 

prie mažos Šeimynos, arti gatve- 
kariu; vaikinui ar merginai. Bun- 
galow. 7042 S. Cąmpbell Avė.
—----------- -...y------------------------------- •

ANT RENDOS 2 kambariai dėl 
dvieju vaikinų, šiltas vanduo, gera 
transportacija. 4203 S.‘ Rockwell 
St 1 lubos. . 7 *>1'

ŠVIESUS, patogus kambarys ren- 
dop dėl vaidiną ąr merginos ar že- 
notpš poros.

7048 So. Rockwell St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU 2 tavernas labai pi
giai, gęroje vietoje, nes vienai md- 
terėi 2 bizniai. persunku. Kreipkitės 
telefonu Lafayette 506G. į
'-nu' \ : -7 ' - I.il' v ....V 1f-r ..-Įį; .......Tp-

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

■ i"1!".............-»■ 1 ■ 1; '

PARSIDUODA Tavern su nauju, 
biznis: išdirbtas per daug .metu. 
Priežastį pardąvimo patirsite aht 
vietos, 1720 So. Union Avė. .

PARDAVIMUI Tavernas ir Lunch 
Room, parduosiu pigiai, priežastį 
patirsite ant vietos.

1142 S. Ganai St

PARDAVIMUI Tavetn, visa arba 
puse. Gera vieta, seniai išdirbta. 
Parduosiu už pirma pasiūlymą.

4752 W. 47 St.

PIGIAI parsiduoda Tavernas su 
laisniu ir stekas — visokiu tautų 
apgyventa — Renda \ nebrangi — 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Kreipkitės po antrašu 
; ; 2906 S. Union Avė.

NORIŲ pirkti įrengta Tavern ar
ba restauranta arba randuoti. Atsi
gaukit 2837 S. Emerald Avė., 1 
lubos.
, IT,„. .... „, „ ,, ——.... .

PARSIDUODA Tavern, dėl to. kad 
nėra biznio. Turite ateiti ir pasi
žiūrėti. 2300 W. North Avė.

Farms for Sale
Pardavimai

lektrika 
>10 įmokČL

' DIRBK MIESTE
Padarysit tįaug pinigu augindami 

grybus, uogas, paukštiena ir daržo
ves, 
žemės, 
kurioj bile kas augs 
duo, eL<;<: —
$175. į:-: 
išmokėjimais.__ ____ _ ___
Tiktai' keletas beliko. š 
proga, % mylios i yaka 
Westem Avenue ant 159-to

siūlome mažus šmotus 
gera derlinga žemi 

'. J. .Miesto van- 
telefonas. Tiktai 
7Likusi lengvais 
Matykit mus tuojaus. 

? "V Štai jusu 
% mylios i vakarus nuo

Tiktai 
lengvais 
tuojaus. 

jūsų 
3 nuo 

St.

Mes kalbame lietuviškai.

204 AKERIŲ farma mieste. Tih- 
barni, ark- 

Elektrika. 
Parsiduoda

liai; gyvuliai ir ‘ 
Be b?pančio van 
dėl mirties. Mrs. Paul Lynch, Čarney 
Mich.

^41 Estąte For Sale

DAVIMUI 8 kambariu cot- 
jarduęsime labai pigiai. 53rd 
j Avė. Kreipkitės laišku 

0, 1789 S. Halsted St. .




