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Taikos Kalbos Gali Duoti Progos Mussoliniui
Italija Eina Tolyn 

Pietinėj Ethiopijoj

■ B . . . , i .
—.---- -—l—-----------------------
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KARQ PAVEIKSLAI Schulzo raketai 
duodavę pelno 
$100,000,000 išmetus

Kebli Darbo Partijos padėtis renkant 
naują Anglijos parliamentą

Ogadeno provincijoj italų pulkai paėmė 
du miestu ir keletą postų

Kalbos apie taiką Anglijos parliamen
gal bus pavartotos tas paleistas

apgavmgai
LONDONAS, Anglijoj, spa

lio 25 d.-r-Nežiurint, kad Fran- 
cija oficialiai nepripažysta, kad 
buvo pasikalbėjimai apie taiką 
tarp Mussolinio ir Franci jos. 
premiero'. Lavalio, iš tikrų šal 
tinių visgi patiria, kad tokio 
pasikalbėjimai, bgyo.^ (

Sakoma; kad' Musaolini . jau . 
daug ftusileidęs, kad jis dabar 
jau nereikalausiąs visos Ethio
pijos ir kad nenorėsiąs milita- 
riškai valdyti visą Ethiopiją.

TeČiaus Mussolinio reikalvi 
mai dar esą toli gražu nepri
imtini. Jo pasikalbėjimai su 
Lavaliu dar esą labai neaiškus, 
nes ištikrųjų Mussolini dar vi
sai nemano apie taiką su Ethio- 
pija.

Anglijos užsienio ministerija 
yra įsitikinus, kad sankcijos 
prieš Italiją pradės veikti lap 
kričio pradžioj. Iki to laiko 
Mussolini dar vis nebus pris? 
rengęs rimtai kalbėti apie tai* 
ką, bet jeigu4 jis pradėtų, tai tas 
gal sustabdytų sankcijų pildy
mą. Norint sustabdyti sankci
jas, Mussoliniui bus didelio iš- 
rokavimo tyčia pradėt kalbas 
apie taiką, o tuo pačiu laiku 
tęsti karą Ethiopijoj. '

Rinkimai nepakeis pa
dėties, tik Ramsey 
MacDonald gali ne
tekti vietos parlia
mente ir kabinete.

šie

Italai vėl atmušę 
ethiopų puolimą
RYMAS, Italijoj, spalio 25 

d.—Rymo laikraščiai praneša, 
kad ethiopų vadas Ras Seyu- 
mas užpuolė italų avanpostus 
netoli Aksumo. (Pirmiau italai 
sakė, kad Ras 3ėy urnas užpuo
lęs italus toliau į piettfs netoli; 
Tsanos ežero).

Sakoma, kad “tūkstančiai" 
ethiopų čia puolę italus, bet; 

. italai kanuolių šūviais ethiopų 
puolimą atmušę.

Po užpuolimo italų lakūnai 
surado Ras Seyumo kariuome
nę ties Gheros upe, kuri inte
ka j Takazes upę. -j

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

Pradės niauktis.
Vakar 12 vai. Chicagoje tem

peratūra buvo 620.’
Saulė teka 6:14, sėda 4:54.

LONDONAS, Anglijoj, spalio 
25 d.— Anglijos parlianientas 
šiandien tapo spal^siai^ "Turi gį* 
vykti nauji rtalUmai. parliamen- 
tan. Nominacijos bus lapkri
čio 4 d., o galutini rinkimai 
lapkričio 14 d. , -

Atstovai, kurie nori pasilikti 
parliamente, skubina namo į 
savo apielinkes, kad užtikrinus 
sau balsus. Visa rinkimų kam
panija tęsis tik tris savaites, 
todėl bus labai karšta.

Anglijos parliamentas tapo 
paleistas labai svarbiu momen
tu, kuomet nėra išrištas tarp
tautinis krizis, o Anglijoj grę- 
sia visuotinas angliakasių strei
kas.

Valdžios atstovai ir partijų 
vadai ves rinkimų agitaciją 
daigiausia per radio. Anglijoj 
paprastai daugiausia kalbama 
rinkimų kampanijos pradžioj, o 
į galą jau pasidaro ramu.

Valdžia nori gauti žmonių 
balsus, kaipo parėmimą jos po
litikos Ethiopijos klausime. Ka
dangi darbo partija pritaria 
sankcijoms prieš Italiją, ji yra 
pastatyta į keblią padėtį šiuose 
rinkimuose. Darbiečiams sun
ku bus kritikuoti atžagareivius 
“torius", kuomet jie eina iš- 
vieno su jais sankcijų klausi
me. ‘

Anglijos valdžia nori už
traukti $750,000,000 apsigink
lavimui sutvirtinti. ' Kadangi 
sankcijos gali vesti prie karo, 
didesnis apsiginklavimas Ang 
lįjai yra reikalingas. Tą prįpa- 
žysta darbiečiai, tąigi ir tame 
klausime jie negali perdaug 
kritikuoti torių.

Tečiaus darbiečiai turi labai 
daug ko pasakyti ?prieš dabar
tinę Anglijos valdžią ekonomiš
kuose šalies klausimuose. Dar
biečiai siūlo gerumus budus 
kovai su skurdu, sU kylančiais 
gyvenimo kaštais ir su* depresi 
ja apskritai. f

Dabar Anglijos partijų atsto
vybė parliamente yra pasidali
nus sekamai:

Valdžia turi 505 atstovus, iš 
kurių 451 yra toriai, 38 libera
lai nacionalistai ir 13 darbie- 
čių nacionalistų. ,1 *

Ethiopians movė up ,with[ gun 
, ' •' 1 ’• , i . t ?

itikrų mūšių paveikslai parodo ethiopie’čių kulkosvaidžių
voji' artilerija hutaiko kanuolę prieš paleidžiant j^uvį į ethiopiečius

Pietiniąihę fronte 
italai?;, pradėjo 
smarkiai veikt

ADIS įĄ^ĄįBĄ,, .Ethiopijoj,? 
spalio 25 Jj®.~4žtalų pulkai pčr 
didelio mūšio ; paėmė ■ ethiopų 
miestą Geledi prie Webe šibeili 
upęs, o taipgi (miestą Callafo.

Imant Gėlėdi miestą italai 
užmušė 2O0f ethiopų.

Didžiuma ethiopų vienok pa 
bėgo.

Keturi italų automobiliai * su 
^kulkosvaidžiais vijosi paskui jų, 

bet jų automobiliai taip inklim- 
po į purvą, kad nebegalėjo iš
važiuoti. Turėjo atvykti jiems 
pagelba ir iškasti automobilius 
su lopetomis. ; '

Italai čia paėmė daugybę et
hiopų amunicijos, 200,000 kul
kų ir labai daug maisto ir gy
vulių.

Netoliese italai bombomis iš
sprogdino ■ kitą ethiopįf amuni
cijos sandėlį.

Baisus mušis ėjo italams ban
dant paimti du ethiopų postus 
ties šelabo ir Tagere Katama’. 
Į tuos postus italai mėtė bom
bas, šaudė iš kulkosvaidžių ir 
šautuvų, bet tie postai vis ne
pasidavė. Kurie paliko gyvi, 
laikėsi visą dieną, bet nakčiai 
užėjus pasitraukė.

Į Gabradarre miestą pietva
karinėj Ethiopijoj italai metė 
iš aeroplanų 200 bombų, bet 
neužmušė nei vieno ethiopo, o 
sužeidė septynis.

Calafo miestą italai paėmė 
po frontinio mūšio.

,..............

Patvirtina sankcijas

Opozicija turi 99 atstovus, 
iŠ kurių 57 yra. Darbo Parti
jos nariai, 3 nepriklausomos 
darbo partijos, 22 opozicijos 
liberalų ir 13 nacionalių libe 
ralų. /-į-
- Valdžia stato &57 kandidatus 

' į D^o '^i^^’ 5^ ^ri- 
didatų, o opozicijos^’ liberalai 
apie 50 ar $0.

žingeidus kad Ramsay Mac-; 
Donald stato savo kandidatūrą 
prieš labai gerą Darbo Parti
jos atstovą Ėmanuelį Shimnell’į 
Seaham distrikte. Spėjama, kad 
Ramsay MacDonald čia bus su
muštas. O jeigu jis*bus neiš;, 
rinktas, tai jis galės eiti arba 
į lordų butą, arba visai pasi
traukti iš politikos. Tąsyk Bald- 
winas tuTės progos išmesti Mac- 
Donaldą iš kabineto ir jo vie
ton pastatyti Winston Church- 
illa.

Ethiopijos karalius 
gal mano pasiduot

LONDONAS, spalio 26 d.— 
Italijos valdžia per tarpininkus 
patarė Ethiopijos karaliui Se- 
lassiui, kad apie taiką su Ita
lija jis kalbėtų tiesiai su Ita 
Ii j a, o ne per tautų sąjungą. 
Karalius į tą Italijos patarimą 
dar nieko neatsakė.

Karaliaus namuose visi 
bar kalba apie taiką.

da-

Vokietija dabar dar 
neimsianti Austrijos 

ir Reino
iBERLINAS, Vokietijoj, spa 

lio 25 d.-j-Del Churchillo papa
sakojimo apie Vokietijos didelį 
apsiginklavimą, Vokietijos už
sienio ministerija pareiškė, kad 
Vokietija nemananti nieko pul 
ti, kad ji nebaridysianti pasi
naudoti Franci jos nesusiprati
mais su Anglija, kad ji neuž-- 
imsianti Reino ir nebandysianti 
paimti Austriją.

. ■■ ' 

n ■ .i j, ' nInim ■ i ■ ' i

BERLINAS, Vokietijoj, spa 
lio 25 d.—Visų Vokietijos žmo
nių sveikata bus išegzamintfo^ 
ta. Tą darbą atliks 20,000 dak
tarų.

OSLO, Norvegijoj, spalio 25 
d.—-Norvegijos valdžia šiandien 
įvedė galęn finansinės sankci
jas prieš Italiją.

GENEVĄ, Šveicarijoj, spalio 
25 d.— Australija ir Liberija 
šiandien pranešė, ’kąd jos pri
ima ekonomines sankcijas prieš 
Italiją.

'■.iri-' i-ii i ■ ;h.

< RYMAS, Italijoj, spalio 25 d. 
—Italų užimtose vietose fEthio- 
pijoj italai jau dabar labai stro
piai pradėjo jieškoti aukso.
- f

Bersaglieri on battlelin*
■* . •

grupę traukiantis atgal prieš italų atakas. Dešinėje, italų įeng-

Vokietijoj Neramu Del 
Maisto Stokos ‘I ;■

Bedarbių skaičius įaugai Riebalų nėr 
Laukiama sunkios žiemos

• f | ' ’• ?

KLAIPĖDĄ, spalio 12 d. — negu viešai nustatyta, vartoto 
Vokietija ginkluojasi— Vokie- jas ūkininkui \pralošia kortomis 
tija badauja. Maisto stoka la-r 
bai aštriai jaučiama visoj Vo
kietijoj. Iš geriausių šaltinių 
Klaipėdos Lietuvos Keleivis pa
duoda sekamas žingeidžias ži
nias apie maisto stoką Vokieti
joj: . ?

VOKIEČIŲ NERIMAS DEL
MAISTO STOKOS

Maisto produktų klausimas 
Vokieitjoje darosi vis sunkės-; 
nis. Paskutinėmis dienomis tas 
klausimas gyventojams darosi 
tiesiog baisi šmėkla. Nekantriai 
laukiančių prie maisto krautu
vių eilės darosi vis ilgesnes. 
Nepaisant propagandos ministe- 
rio Goebelso raminimų, esą, 
dėl vieno kito svaro sviesto ne
galima atsižadėti trečiojo reicho 
idealų, alkanoje masėje. Goeb- 
belso raminimai padarė ne di
delio įspūdžio. Masės vis la 
biau* ir labiau pradeda bijoti, 
kad žiemą galės prireikti pra 
dėti kovą su tikra bado šmėklą.

Berlyno policijos prefektas 
Helldorfas praneša, kad jis bu
vo priverstas uždaryti jau 6 
skerdyklas, kurios ėmusios au
kštesnes už nustatytas kainas* 
Visai eilei skerdyklų ir maisto 
krautuvių buvo smarkiai pagrą- 
sinta. Nepaisant to, maisto 
produktų, ypač riebalų, kainos 
beveik kasdien kyla. Visur gir
dėti tiktai dejavimai ir nusi
skundimai, kurių reikšti garsiai 
negalima. Jau keletas Berlyno 
šeimininkių buvo areštuota ua 
tai, kad bandė viešai padejuos 
ti ir vietoje ketvirtdalio klgr. 
sviesto pirko po visą svarą. 
Tačiau žmonės gelbstisi kaip 
įmanydami. Esti ir tokių pa
vyzdžių: kad neatrodytų, kad 
ūkininkas iš vartotojo paėmė 
daugiau už maisto produktus, 

’ . . : A.-' , • ■

NEWARK, N. J., spalio 25 dl 
—Iš pašautų gengsterių pasimi
rė ir Arthur Flegenheimer, ži
nomas kaipo “Dutch Schulz". 
Jo du* sėbrai mirė pirma jo. 
Ketvirtas Martin G.rouger pa» 
šautas New Yorke yra kritiš
koj padėty ligoninėje ir gal ir 
gi mirs.

Schulzo jauną žmoną Mrs. 
Frances Flagenheimer policija 
paėmė areštan kaipo liudininkę, 
ir reikalauja, kad ji išduotų, 
kas nušovė jos vyrą ir jo sėb
rus.

■ Policija j ieško Alberto Stei- 
nof kurs užmušęs keletą žmo
nių. Jieškomas taipgi Charles 
EuęiOno.

Kova tarp gengsterių eina 
už kintroliavimą gembleriavimo 
įstaigų. Šulco gengė sako kon
troliavusi visokius “raketus”, 
iŠ ko turėdavo milžinišką pel
ną, net iki $100,000,000 į metus.

arba jam duoda gerų arbatpi
nigių. Taip žmonės slepiasi 
nuo gestapo agentų, kurie daž
nai slankioja prie krautuvių 
stovinėjančių eilėje.

Oficialiai pranešama, kad 
praėjusį mėnesį bedarbių skaį- 
čii?s padidėjo 7,000. Dabar be-; 
darbių esama 1,713,695. Iš* kitų 
šaltinių tenka patirti, kad taip 
pat buvęs kiek sumažintas ir 
žaliavos įvežimas, kad tuo bu- 
du butų galima sutaupinti pini
gų įvežti ir kitiems reikalams/ 
Tačiaus žaliavos importo suma
žinimas be abejo, smarkiai aį>( 
silieps į pramonės produkciją, 
ir tada bedarbių skaičius turės 
žymiai padidėti. Reikia spėti, 
kad ateinantį mėnesį bedarbių 
registracijos biurai įregistruos 
jau ne 7,000 ir 14,000 bedąriųą 
daugiau.

Vokiečių politiniuose sluoks
niuose reiškiama baimes, kad 
žiema trečiajame reiche gali; 
būti labai sunki. Susirūpinimas: 
žiema jau nebeslepiamas ir pa-, 
čiuose nacionalsocialistų sluoks
niuose. Belaukiant žiemos, spa
lių 9 d. Berlyne buvo atidarytas 
vadinamasis “Winterhilssmerk’.’ 
Ilgoje programinėje kaltojo 
Hitleris bene pirmą kartą pri
pažino, kad trečiasis reichas 
ekonominiu atžvilgiu daug pri
klauso nuo užsienių. Atsižvel
giant į ne tik ne didėjantį, bet 
dargi mažėjantį Vokietijos eksr 
portą, nacionalsocialistų vyriau
sybė nepajėgianti padidinti dar
bo atlyginimo, kas vėl smarkiai; 
susilpnina krašto parkamąją ga* 
lią. Hitlerio kalba dėl darbi' 
pinkų padėties pagerinimo buvo 
persunkta giliu nusiminimų. 
Esą, visa, kas Vokietiją gali 
dar išgelbėti-—esąs nacionalsn- 
cialistiškas idealizmas

Žokėjus Saunders 
apkaltintas .

....

LPU^VILLE, Ky., spalio 25 
cllT- AcįįėjUs' WiHie Sįaunders 
apkaltintas, f kad užmušė ulkfc- 
votoją ponią Evelyną Slivinr.-* 
kięnę, su kuria važinėjosi 
tomobiliuje. Saunders ginasi, 
kad jis nekaltas ir sako, kad 
tą jnoteriškę 4u važinėj o jo 

draugas arklių prajodinėtojas 
Walter Schaffer. Policija išva
žiavo į Baltimorę atsivežti tą 
jo draugą.

Gengsteriai nužudė 
savo daktarą

WASHNGTON, D. C., spalio 
25 d.—čia patirta, kad gengs
terių daktaras žinomas kaipo 
“Doc” Moran tapo nužudytas. 
Jį paskandino Erie ežere pagar
sėjusio 
gengė.^ 
jis per

lietuyio bandito Karpio 
Jį skandino todėl, kad 

K'ig plepėjęs.

Nuo gruodžio 1 d. 
nebeduos pašelpos

1 11 1 .....
WASHING.TON, D. C., spa

lio 24 d.—Viešos pašelpos di
rektorius Harry L. Hopkins 
Šiandien pareiškė, kad pašalpa 
(reįief) bus galutinai sustabdys 
ta gruodžio 1 dieną.

Iki to laiko Hopkins tikisi 
visi šelpiamieji žmonės gaus 
darbo viešuose darbuose.

Prezidentas ketina 
įamžinti AAA

WASHINGTON, D. C., spa
lio 25 d.—Pasikalbėjime su laik* 
raštininkais prezidentas Roose- 
veltas išdėstė planus agrikultū
ros atsteigimui Amerikoje. 
Prezidentas pareiškė, kad ji j 
yrą pasiryžęs Agrikultūros A c 
steigimo Administraciją (AAA) 
aut visados palikti. AAA iki 
šiol davė farmeriams laikiną 
pagelbą, bet farmeriams reikia 
nuolatinė# pageltos, ir todėl 
reikia nuolatinės AAA.

2- It-d/l
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Visgi Nugalėjo!
Žiaurus vėjai visą vasarą 

putė, audros visu tinklu blaš
kėsi, uraganai cypė, staugė, o 
blogos valios lietuviai, 
“turavojo.”

Tie vėjai, tos audros tartum 
nežinojo, kad ten, pakrašty 
Atlanto vandenyno, tupi “Bal
toji Gulbė”, o jos vairuotojas, 
kupinas širdingų jausmų, tvir 
to pasiryžimo, jaunas lietuvis, 
Įeit. Feliksas Vaitkus — lau
kia, nekantrauja, maldauja 
dangaus, kad jis prablaivėtų, 
kad leistų pakilti “Baltąjai|j 
Gulbei” iŠ čia iš kur ji stum
te stumiama daugelio sensA- 
cijų ir lengvabūdžių perėjū
nų; tų, kuriems nerupi lakū
no gyvybė ar “Baltosios Gul
bės” saugumas—-ir lėkti, skri
sti į ten/kiir taip širdingai jo 
laukiama...

y. A* -■ ;
Praėjo vasara, atėjo ruduo, 

praėjo ir Transatlantinio skri
dimo laikas, o “žinovai” sezo
no į užbaigą “užantspaudavo” 
per “tautiškąją” spaudą; ma
garyčioms dėl didesnio lakur 
no išjuokimo pasiūlė laivu į 
Lietuvą nuplaukti ir dar dau
gybę “komplimentų”, žemi
nančių lakūną F. Vaitkų ir 
skridimo rengėjus, pridėjo. Ir 
ar pagalvojo tie “išminčiai” 
apie tai, kad išmetinėdami ir 
nuolatos prikaišiodami A. L. 
T. A. S. S. valdybai, jie kiek
vieną kartą labiausia įžeidė 
lakūną? . s

Ar suprato jie, kode! į vi
suomenę per “Naujiena^’, pa- 

„ , reikšdamas, jog ALTASS. jo 
jiems netrukdo, priešingai, višai vai-

.dybai, o ypač p. P. Grigaičiui 
jis buvo dėkingas ir tvirtu 
jšitlkinimu pareikšdavo: “Aš 
skrisiu, aš jus neapvilsiu!”

Bet govėda nerimo, ji nesu
prato, -Jtafd imasi spręsti klau
simu, kuriame gludi gyveni
mas ar mirtis, — laimėjimas 
ir pergalė, ar pražūtis! Ji 
rėkė, staugė drauge sii 
jais...

Gal tik vėjai jų balsą ir y. • 4^. «. 4. , 4 į

tik 
vė-

Gal tik vejai jų balsą ir ne
šiojo, neš rimti lietuviai, šir
dingi rėmėjai tilėjo; nors šir
dy ir kentė didėlę apmaudą 
prieš tuos niekadėjtis, bet po
lemizuoti nedryso, kad tuo ne
sukėlus. didesnio • nerimo la
kūnui ir kad jis iš kantrybės 
išėjęs, nepadarytų neapgalvo
to žygio. ŽOdŽiū, rimtoji vi
suomenė laikėsi tos patarles L 
Ko mažiau į rudį dėmesio 
kreipsi, tuo greičiau jis lėti 
nustos.

Ir štai, Atėjo x21-ji rugsėjo 
diena. Dar jai neiššvyttis, 
daugeliui iš musų saldžiai bė-1 
miegant, Įeit. F. Vaitkus siun
čia paskutinį sudie * visiems 
savo rėmėjams, l/žniiršdamas, 
kad jiš save Aukoja nežino
mam likimui, kildamas į dau
sas, ktri* siaučia baisios vėt
ros, kviesdamos jį j didelę 
kovą—jis neužmiršo padėkoti

Peoples Krautuvėse
LABAI

SUMAŽINTOS KAINOS ANT

PLOVYKLIŲ
. IR * ' ' *

VISOKIŲ PEČIŲ u

'gražiausio padarymoNaujos Mados pilnai garan
tuotos Drabužių Plovyklas. 
Ręguliarės vertės $49.50. 
Sumažinta
kaina ........... w£a f O

šie
kaip parodyta, šildpmi pe
čiai dėl vartojimo visokio 
kuro. Verti $35.00, parai- 
duoda po 1L $M ne

1936 metų mados pagrąžin
tos ir pagerintos Maytag 
P,o.yMe. gg5Q

Alyva kūrenami šildomi pe
čiai, parsiduoda po

*34.50

visiemš, kurie jį i*Čmė. Kokios 
augštos dvAšids žmogus!
lau ir sese, kuris dhūg auka
vai, ttt, kurš ghl IŽk Viėftui 
vienas tegalėjai ištesėti ir tu, 
kųTŠ gal rtėjstefcgei' Vižlai su: 
auka prisidėti, bėt višftis savo 
jausmais tą žygį rėihei;'AV he- 
sudrebėjo tavo širdis, kuomet 
išgirdai, jog F. Vaitkus įr “Li- 
tuanica II” virš vandenyno 
plasnoja? Ar nejautei, kad 
kas tai brangaus^ nepapraštd 
išsiskyrė iš mtisų bendros 
šeimos? Ar įTOskHdo tava min 
tys kartu su Litu'aftica II? At 
nehotėjai savo akim ją lydy
ti, lydėti, lydėti tol, kol ji pa
sieks Lietuvą? Taip! — kiek* 
vienas pasakys.

“Kad nors jam pasisektų” 
kartoji pats sau. “Kad nors 
jam pasisektų” išgirsti iš 
draugų lupų, o oro biuro pra
nešimai — oras blogas... Oras 
negali būti blogesnis... ir t. p. 
tuo tarpu mūsų brolis, geleži
nės valios lietuvis, miglotoje 
padangėje, kovoja su gamtos 
žiauriatfšiomiš kliūtimis... Bet 
naršūs lietuvis ne tik savo 
“Baltąją Gulbę” tai kovai ge
rai priruošė, bet ir patš> su* 
kaupęs visas savo jėgas ir 
lietuvišką ištvermę, ' nutarė 
žut-but nepasiduoti ligi perga
lės.
Na ir nugalėjo! Garbe jam! 

Transatlantinis lakuhas, g.
F. Vaitkūs, nugalėda m a s 
gamtos žiaurumus, nugalėjo ir 
visus jo Žygio priešus.

Jis įrodė savo augštą kvali
fikaciją aviacijos srity ir tUO- 
ml numAskavo visus mela
gius, kurie dėjo pastangas 
prieš žygio įvykinimą.

Nprš Jam ir nepa^įseke ūfei 
baigti kelionę į tėvų šalį, 
“Baltąją Gulbę” vairuojant, 
bet tas ne kiek nesumažina jo 
žygio Vertės. Priešingai, Visas 
pasaulis augštai įvertino mu
sų lakūno sumanumą laiku 
nusileisti, išgelbstint savo gy
vybę. Gyvyybę, kuria visi 
džiaugiasi ir kuri • taip brangi 
Visai lietuvių tautai/ • T ‘ ?

Dabar,’ kada Lietuva Sulau
kę! brangaus svečio, ikai šia
pus ir anapus vandenyno gy
venančių lietuvių- troškimas 
išsipildė ir kai gerb. F. Vait
kus susitiko su savo gyveni
mo drauge p-ia * Morta Vait
kiene, laikinojoje Lietuvos 
sostinėje Kaune, — visi Ame
rikos lietuviai lengviau atsi
kvėpė. Neabejoju, kad ir 
ALTASS nariai, kurių ptfsi-i 
darbavlmas atnešė garbę Lie
tuvai, visiems lietuviams ir 
bendrai žmonijos pažangai 
su Įeit. F. Vaitkaus pasiseki-; 
mū, užmiršo ir tuos neapsa
komai didėlius sunkumus, ku
riuos jiems reikėjo nugalėti 

^ygį beruošiant.
Šia proga, mes kaipo lietu-' 

vių tautės šeimos nariai, relš-r 
kiame aūgŠtą pagarbą musų 
Transatlantiniam lakūnui ger
biamam F. Vaitkui ir poniai.. 
Širdingai linkėdapli geriausių 
pasekmių darbuose ir daug 
laimės jų šeimyniškam židi
nyje,' taipgi reiškiame nūo- 
širdžią padėką ALTASS val
dybai ir ^Naujienoms”. Jus; 
dirbat kaip tikri Lietuvos sū
nui, patriotai. Jus pelnijot 
gArbės vainiką, kurio daugelis 
jums taip pavydėjo. Bet, kas 
sėja, tas ir piaunA.

—Z. ir M. F. Yokubgndi. 
Toronto,CanUda.

DETROIT, MUM
' '■ ■ ' ‘ ■ >".>1

t,-. . ■ ■■ ■/:: ‘ "

rif.fį ..itla^ia-r ■ ■ > ■■ 
' j ■'! j.■' ■ .

Iš LSS. 116 kp. keikimo.
,Į ;!i

,'t.s 1;

riai atsilankyti. Turėsime ap- 
tArti daug svarbių reikalų. At- 
W^ldh rizgiau draugų 
prisitašyti prie kuopos, kad 
bendrai visiems darbuotis dėl 
g&Mfa ateitie^

laikė mėnesį ausimkuną 
3535 W. Vernotį Highway. Su
sirinkimą atidarė kuopos orga-. 
rilžatorius čb&; 
buvo vienbalsiai išrinktas ir 
susirinkimą vesti. < Skaitytas 
protokolas p^ėšfiifl^sOihki- 
mo If ihtitKš J fcaij^ ŪžfKŠy- 
tas. x j ;

šiame susifihkime prie kuo
pos prisirašė tryš nauji nariai: 
J. Besasparis, Marcelė Veive- 
rieilė ir J. Keblaitk. Visi buvo 
maloniai priimti,: Pageidauja
ma, kad-ir daugiau naujų pri
sirašytų prie LS&; 116 kp. Nu
tarta tuojaus į LŠS.
centrą 'mokesnj . naujus ' M-■■ 
tins, neš paš-<Wš';.'^ jšigy- 
venęs nė-;
moka duoklių iŠ kišėhlauš, 
bet jos yra iš kuo
pos iždo. [

Skaitytas laiškas, iš Sociali
stų partijos ę^titroį: šu prašy
mu prisidėti aukomis prie su
kėlimo kampanijos fondo. Nū 
tarta paaukoti tam Reikalui iš 
kuopos iždo kiek tik bus ga- 
tomą. '

Svarstant n^pa.bąiMuš rąi- 
kalus prisiminta apštoahkymas 
Detroite drg. Kehiėšiėhės 
kale įsteigimo XSS. mėnesinio 
žurnalo. Tada niumš buvo ne
aišku^ dalykas, ii4 mes įgalio- 
jom kuopos sekretbrių drg. 
Kuoliešių parašyti laišką LSS. 
centro sekretorei d. M. Jurge- 
li^nlenei ir paprašyti platesnių 
žinjų apie tą žurnalą, šiame' 
susirinkime ir buvo skaitytas 
d. Jurgėlioriienėš atsakymas. Ji 
praneša, icad leidimas j savo Žūr\ 
nalo tebėra dar’ sumanymas ir 
nėra galūtipai sįjbVątkytas. 
Mes, LSS. 11§ ,i^p. nąrjąi nu
tarėm tą .šujpąpynią' Ūišti sa
vo žurnalą visais gali
mais budais, Jęi.įik^ tas suma
nymas bus \ 
visgi mes norėtumėm.' * išginti 
kitų LSS. kųopų, jų narių ir 
veikėjų nuomonei ?dėl ' projek
tuojamo leidimo - savo žurna
lo. ■1 ’ . '/ž o>If; ■

Naujuos - reikaludšį nutarta 
prie pirmos progos suruošti 
prakalbas LSS. reikalais, ' -

Sekamas Susirinkimas įvyks! 
spalio 27 d., 2 vai. po 
3535 W. Verndn Highway. 
lonėkitė visi LSSr 116 kp.

Laidotuvių Direktoriai

Kanadiečiai SLA. na
riai irgi nepatenkinti 

Vitaičiu
'.... i —

TORONTO, Kanada. — Spa
lių HiSn. 18 d. IVykb 236 SLA. 
kuopos eilinis susirinkimas, ku
riame tarp kitų klausimų ta
po paduotas pasiūlymas išneš
ti protesto rezoliuciją prieš S. 
E. VitAitJ už tai, kad jis nau
dodamas ŠLA. organą dalinai 
savo asmens reikalams,z netei
singai užsipuola ant pažanges
nių ŠLA. narių, buk tai jie 
siūlę bendrą frontą komunis
tams, SU kurių pagalba nori 
užkariauti SLA. organizaciją.

Taipgi UŽ paniekinimą mu
sų organizacijos demokratinių 
principų, kuomet jis dalyvau
damas ViSo pasaulio lietuvių 
kongrese Katino ir Atstovauda
mas Vieną didžiausių ir demo
kratiškumą branginančią liet, 
organizacijų, balsavo su visais 
fašistais tiž tai, kad nebūtų 
leidžiamos laisvos diskusijos.

Trečias kaitinimas nors ne
liečia ftėsioginiai SLA., bet no
rėta išnešti už tai, kAd p. S.

E. Vitaitis dirbdamas prie 
SLA. organo, teikėsi jame kiek: 
galėdamas šmeižti F. Vaitkų 
ir talpinti tokius raštus, ku
rie visai nepamatuotai diskre
ditavo netik F. Vaitkų, bet ir- 
Altasš valdybą. ...

Po ilgo ir rimto apkalbėji
mo nutarė, kol kas susilaiky
ti su panašia protesto rezoliu
cija ir laukti pakol kitos, taip 
sakant, senesnės kuopos pra
dėsi

— Kuopos Narys.
6 ........................ , r.

Pietraszko Music 
Store

722 Queen St., West 
Toronto, Ont., Canada 

. Parduoda NAUJIENAS. Galite 

.as tenai gauti Kasdien.

Garsinkites “N-nose
ADVOKATAI

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1481-1434—Tel. Central 4411-2 

___ . ofisas—3323 Su. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Miesto 
Kam b. 
Namų

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki / 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai t 6459 S. Ročkmell Street 

Telefonas Republic 9600.

Bet
i L'iki

KALĖDŲ EmgĮJA 
| LIETUVĄ JPc

. Linija
/jUPtAOKiA^fš“ nwjyoAko,u’: 

' \ ' SEKANČIAIS’ LAIVAIS: , t 
DBOTTNiNGHOLM Lapkr. 16 
“GRIPSHOLM” . Gruodžio 7 

žemos Ekskursijoms Laivakorčių 
Kainos '

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 jn, stAtyfas ihodefrtiŠkas laivas 
%ARIEHOLM?’ Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
Viši lYitiŠū AutO.riztioti agentai, taip
gi Viši niUšu Skyriai.
ŠWE»IStl„ AMERICAN LINE

M

161 N. Michigari Avė., Chicago, 111.

Nariai Chicagos, Cicėros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

i «' iii iiii

Marnavimas dieną ir naktį.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

į. ■.'|I>..< 1.4.11,1 .‘lH if I I l,įff.~r.,l«t*'»CT.ii i H flfrf I t ui ..mi/. I— I I ....... ...I..—. .

LACHAWICZ ir ŠUNUS
2814 West 28rd Placė PttdnSš Cafial 2615—Cicero 69Ž7 .

' ■ - Jt į ' || i ■ I 4 - 1 I < . i  . J ■    . ■ .

j. iJULfevičius
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue _____ phone Yards 1138

A. MASALSKIS- . .
8307 Lituanica Avenue < Phone Boulevard 4189

............  I I f' — ■ rin*.,. m.'i.,.Iii.i..,.'in>   a irt, .  i.. m ■ .ii   U.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.
Didele nuolaida už senas plony klės arba pečius,. 

mdindnt ant ndujų.

Pirkdami čia daug sutaupysite

LAIDOTU ViU DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidbtuviu Sąlygos 
Lėtintais Išmokėjimais

. . A. PETKUS
1410 South 49th Čouft , Cicero Phone Cicero 2109

.  ■  i    '-i'  ................................. Į II '  . I lĮįtiiii'iii Iii aiiii-ii.I.I ui I ..I t ii I .I...............

J. F. BADŽIUS
666 W6st Įjjth Štreet ; Phone Canal 6174

V;kwskwas ■ . ‘
718 West 18th Street < Fhone Monroe 8377
' ~ • ‘i^ ■,/.|-| ■ ■ -W.y' J ."‘..I. ' ."..I V.T. ,k I, j rJ Z 1 ■ iii'  v.

1646 West 46th Stfedt PhtaiiS fiouimtd 5Ž08-8413
■l...itnnir6 i 6irĮ4VrtiiMiraH,.ii. .. i i „ -

4179-83 Archer Avė; 2536-40 W. 63fd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400 

CHICAGO, ILL.

REPublic 8340
5340 So. Kedžie Avenue . .V.. ....

■H

__ ____________r_____ _ riiatMiiu 
GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas

Naujienose.

. . .r , .r.--------

.

4605-07 S. llermitage Avenue Phones Yards 1741

<*.»!,« į. lM M. t iw,<i» -r r i r -

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YARds 1741-1742 
J. F. EUDEIKIS

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

Tek Kenwood 6107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 1.1 valandai ryto 
ntiO 6 iki 8 valandai vakare. 

AjMt Šveirtadienio ir ketvirtadienio.
1 . * 

Į. ■■ r i. ■imi.iiTi IMi*

Teleph'one: Boulevard 2800

JOSEpH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephonfii Renublic 9728

Mrs. Anelia K. Jarus?

Dt V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted SU 
Tel. Boulevard 1401 ■ i ų;.................... ' '■-» ' —— ■ ■ ’i l ui.

Phone_Canal 6122
Dr. S. Biežis

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 t. vak, 
išskyrus semtomis ir subatomis.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A VE. 
Ofiso vai.: Nuo 2 Iki‘4 ir nuo 6 iki 8 , 

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930
’— .i na i i n ............... ii».A

j)r. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Telefonas Virginia 0036

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

Dr. C. K. Kliauga
. Dentistas

^ Valandos nuo 9—9
2420 West Maręuctte Road 

arti Westem Avė. Hemlock 7828
.....

Kiti Lietuviai Daktarai.
M t. Ii

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S, Western 
Ave„ 2nd. floor 
Hemlock 9252 

patarnauju prie 
gimdymo nąmuo 
šė ar ligohineše, 
duddų massage 
ėleetrie t r e a t- 
'hent ir magtie- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

i Dr. Margeris
3325 So. Halsted ŠL .

Vkl0n>i<j«f 10 n iki 2 po pietų 1 { 
‘C j ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais tik susitarus
Phorte Boulevard 8483

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be Ūkinių. Kaihos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone BbUlevard 7589 i 

—1 -*•— - --— ----1: ■ <... —

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams gnomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas if akušeris. •

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vytų, motetų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X*RUy ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

. Valandos nUo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 Vhl. vakąro.

TeL Canal 3110 
Rezidencijoj telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464
■ ■' -................. *..................... ■ - -» *■

DR. G. SERNER
LIETUVIS

' Yards 1829
r Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. difcrfb.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvių Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

„ Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Bftfasvick 0507

i- ii n miiisnirt ' i-S>* rita i i t n

Ofiso Tel. BouleVard 
Rez. Tel^Victory

Ofiso valandos ntid 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. AsNtand Avėi
2-rOs lubos

< ČHICAGO. ILL. ’ - ' Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, riūO 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki <8:80 vat 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880. . .

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
NUO 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po piietų 

7 iki 8 vaL NedSL nUo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

*     ... —>,<*.liHllllilH.ll ,„1. u ..

7 iki 8 vaL Ned«l.

* Ofisd Tel. Calumėt 6893 
Rez. Tek Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, .Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St 
81st Street

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 fa&ii 

Reumatizmasir Širdį __ ....

Valandos 11
1638&>:

Office 4030 W/13 SU

tęs ligos jo 
iįjfM P. M.

BėCitero 3656
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Kongresai
Padaužų Respublikos pinion- 

zų ministeris sugrįžo iš kelio
nės po dalyvavimo visokiuose 
pasaulio kongresuose ir pra
dės rašyti apie sayo kelionę ir 
įvairius įspūdžius joje.

Buvo kongresų, kur visi de
legatai turėjo kalbėti, ir kal
bėti, nors neturėjo nieko pa
sakyti. Ėjo kalbėjimo varžy
tinės, todėl niekas neišaiškin
ta ir niekas nenutarta. Kiek
vienas stengėsi kalbėti ilgai, 
daug ir apie bile ką arba nie
ką.

Buvo ir tokių kongresų, kur 
kalbeli buvo uždrausta, o lei-

sta skaityti. Delegatams bu
vo išdalintos knygos ir kalbė
tojai iš įtokių pat knygučių 
skaitė, o delegatai sekė. Visi, 
priskaitę kalbų ir prisiklausę 
skaitymo, pabalsavo už iš ank
sto atidrukuotas rezoliucijas ir 
išvažiavo namo.

Viename kongrese delegatai 
ir kalbėtojai kalbos visai ne
vartojo; diskusavo pirštais, 
rankomis ir kojomis ir priėmė 
kelias rašytas rezoliucijas.

Buvo posėdžiai tokių parla
mentų ir kongresų, kur neva
lia buvo nė skaityti, nė rašy
ti, nė kalbėti, nė ženklais ro
dytis. Kongresmenai ir delega
tai turėjo sėdėti ir užgirti vis
ką, ką viršininkai liepė.

Kadangi civilizuotas pasau
lis jau šitaip nuprogresavo, 
tad Padaužos sušauks kongre
są, kuriame ir girdėti bus drau
džiama, kad delegatai neišgir
stų jokių sveikinimų, už ne 
girdėtas rezoliucijas.

Mes turime.savo 
krautuvėje pilną va
goną {vairių pečių, 
kurie turi būt greit 

išparduoti:
Aliejiniai pečiai.... $29.50 
Dideli Heateriai.... $19.75 
Gasiniai Range’ai $29.50

VIRTUVIŲ
ŠILDYTUVAI .... . $11.95

COMBINATION
PEČIAI , $69.50
BUNGAL0W
PEČIAI .................. $39.50

SKALBIMUI
PEČIAI ........  $4.95

/ / ■ • •
*

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

Cash arba Lengvais 
Išmokėjimais.

, . X

Central District
FURNITURECO.

3621-23-25 SOUTH 
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr. \

SANDAROKAI APIE
AUDITORIJĄ V

Chicagoj suradome taip va
dinamą Lietuvių Auditoriją, 
kurios pastatymas atsiėjo ar 
ne $227,000. Tięsa, kaip ir Lie
tuvos Atstatymo Bendrovę, 
prie Auditorijos statymo buvo 
susispietę netoli vien tik tau
tiško plauko žmonės.

Už kiek dabar galima butų 
tą Auditoriją nupirkti, tikrai 
dar neištyrėme. Spėjame, kad 
kupčiai neduos daugiau $50,- 
000, gal ir žymiai mažiau. Me* 
nesakome, kad statytojai pasi
naudojo, apgavo ar ką kitą 
blogą padarė. Mes tik sakome, 
kad dabar ją galima bus nu
pirkti už ketvirtą arba penk
tą dalį tos sumos, kiek' staty
mas kainavo. ■;

Kada ji bus parduodama iš 
licitacijos, o tai gali įvykti bi
le kada, net ir Padaužos ga^ 
lėtų ją nupirkti, jeigu jie įsiū
lys, daugiau už socialistus, san- 
dariečius, katalikus, bedievius 
ir žydus. Net ir S.L.A. yra nu
taręs pirkti, jeigu niekas per
daug nepasiūlys. Bet jei Pa
daužos ar kas kitas pasiūlys 
$75,000, arba $100,000, arba 
$200,000, tuomet S.L.A. nėra 
prasmės varžytis. Tuomet ir 
jis atsiims didesnę dalį pasko
los, nes jis yra paskolinęs $15,- 
000 ant Auditorijos statymo. 
Paskolino tą sumą senoji san- 
darietiškoji Pildomoji Taryba. 
Gi dabartinė Pild. Taryba yra

labai susirupinusi kaip nors ši
tą ir kitas panašias paskolas 
atgauti.

Jeigu/ sakysime, nė Padau
žos, nė žydai, nė etiopai ne- 
įsiūlo nė $37,000, arba ne $35,- 
000, tuomet S.L.A. pasiūlo bis- 
kį daugiau ir gauna Audito
riją.

Kad net ir žiopliams butų 
aišku, paaiškinsime pavyzdžiu. 
Daleiskime S.L.A. varžosi su 
kitais kupčiais ir įsiūlė net 
$35,000. Jei niekas daugiau ne- 
duoda, Susivienijimas ir pri
verstas Auditoriją už tiek pa
siimti. Daleiskime, kad jis ją 
gavo už $35,000, tečiaus neno
ri turbacytis ją taisyti, valdy
ti ir nėra tikras, ar ji neš ga
na pelno. Ateina, sakysime, 
pas Susivienijimą Musolinį, 
etiopas, žydas ar kas kitas i! 
sako; “Aš tau duodu $45,000, 
arba $50,000 už tą brangiai pa
statytąją Auditoriją. Susivie 
nijimas mislina sau: “Vadina
si, gausiu visus pinigui, kiek 
užmokėjau ir dar grįš į mano 
iždą geroka dalis tų pinigų, 
kuriuos sandarietiškoji Pildo
moji Taryba buvo paskolinusi 
ant Auditorijos”. Vadinasi, 
S.L.A. nenori nieko uždirbti, 
bet atgauti savo pinigus. Jis 
gelbsti pats save, o ne žydą, 
etiopą, sandarietį ar ką kitą.

Jeigu sandariečiai turėtų pi
nigų, Susivienijimas jiems ma
loniau parduotų Audito
riją, negu* žydams, etiopams 
arba Atstatymo Bendrovei.

Jeigu Chicagoj susiras orga
nizacija arba asmuo, kurie siū
lys daugiau, negu sandariečiai, 
ir jei jie bus lietuviai, Susi
vienijimas irgi bus linkęs jiems 
parduoti.

Bet Auditorijos dar niekas 
nenupirko ir niekas neparduo
da, todėl “Sandaros” rūpesčiai 
yra bergždi. Jai skaudu, kad 
Auditorija nepatektų į pažan
gios organizacijos rankas. Kur 
kas jai butų smagiau, jei S.L.A. 
negautų savo $15JM)0 ir- kad 
etiopai, Padaužos/a^ba kas ki
tas nupirktų'-Auditoriją.

' ? 4 ’ ŠAUS I MĖNULĮ
Harry F. Guggenheim Goddard and Lindbergh 

_, at Roswell.

■ " į ... D r, Robert
Pietinėse J. V. valstijose dabar randasi Dr. R. Goddard, 

kuris bando naujos konstrukcijos rąkietą. Ją šaus į mėnulį. Jo 
eksperimentais labai susidomėjo Cbl. Lindberghas, kuris stovi 
dešinėj, viršutiniam paveiksle.

Suprantama anoji kėdė pri
klausė kokiam kitam delega
tui ir kunigas vėl“ praneša Pe
trauskui, kad jis nori kėdės.

‘‘Atsiprašau. Tai tamsta su 
žmona esi”, mandagiai tarė 
Petrauskas, visai nepatėmyda- 
mas su kuo čia jis reikalą tu- 
rėjo.

PASTEBĖJIMO 
STOKA

Kaip mus informuoja, pa
sauliniame lietuvių kongrese 
kiekvienam delegatui buvo re 
zervuota kėdę. Buvusis ame
rikietis ir žymus kompozito
rius Mikas Petrauskas irgi at
silankęs į kongreso svetainę ir 
pastebėjęs seniai pažįstamą 
amerikietį. Tuoj priėjo, pasi
sveikino ir atsisėdo ant tuš
čios kėdės šalia pažįstamo. Kol 
jiedu kalbėjosi, prisiartino po
sėdžio laikas ir delegatai ėmė 
rinktis į savo kėdės. Atėjo ku
nigas ir mandagiai praneša Pe
trauskui :

“Tamsta atsisėdai ant ma
no kėdės”.

“Atsiprašau”, sako Petraus
kas. “Sėskis greta manęs, čia 
dar neužimta kėdė”.

VAŽIUOTŲ AMERI
KON

. , <- t > »Jci ’

Vienas stambus Lietuvos pi
lietis pareiškė, kad jeigu jįs 
taptų paskirtas būti Lietuvos 
prezidentu, tai pa Vogtų iš val
džios iždo tukšįįantį lytų ir 
pabėgtų į Ameriką.

Patarimas kam nors
■■*■**1------- n-r'

Padaužos sako šitaip: Jeigu 
pats esi protiškai 3 išgveręs ir 
neturi logikos bet kokiam klau
simui diskusuoti ir spręsti, ne 
sigirk draugaująs, turįs ryšius 
ir galįs gauti patarimų iš uni

versitetų profesorių, nes pu
blika gali pradėti manyti, kad 
ir tie profesoriai tokie pat dur
ni, kaip ir tu.

Kada pats nemoki gramatiš
kai rašyti, nesisiulyk į grama
tikos taisytojus, tvarkytojus ir 
jos gerumo sprendėjus ir juo 
labiau nereikalauk atlyginimo 
už darbą, kurio nemoki dirb
ti. — Reverendas.

Atradimas
/

Padaužų ekspedicijai pasise
kė atrasti naują kraštą, kur 
ne tik žmones, o. ir gyvuliai 
tUri būti susiorganizavę.

žmonės čia1’ organizuojasi į 
gyvulių draugijas: pelėdų, brie
džių, stirnų, erelių, levų, saka
lą, vanagų, varnų, kiaulių. Ko
kios padermės gyvuliu, paukš
čiu arba vabalu jautiesi esąs, 
į tokį būrį ir stoji.

Gi visi gyvuliai verčiami su
siorganizuoti į partijas, religi
jas ir grupes pagal savo pri-’ 
gimtį. • J

Bosses Worft 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)
People who get and hold Jobe 

keep their breath agreeable

Mth the best to choose from these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
ilve. In Business lite aa in the sočiai world. 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faulta.

Unfortunately everybody ouffera from thla 
offenaive condition at soma time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermeo- 
tation of food parceles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digostion also cause odors.

The ąvick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night,

Listerine balta fermentation, a major cauae 
of odors, and overcomes the odors themMlvea. 
Your breath beeomee sweet and agreeable. It 
■v4” not offend ethers.

If you value your Job and your friends, uae 
Listerine, the safe antiseptlc, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

Tony The Cleaner & Furrier
Seniausias ir geriausias drabužių valytojas Brighton 

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

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

Virsminrlas ir k 
L? , (Jausite Musų

.1. P. RAKŠTIS
i $<MTSO. HALSTED ST.
Yiėna/didw^^ Cliięajto.)

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS
42-ras METINIS BALIUS su PROGRAMŲ

ŠOKIAIS ir DOVANOMIS
Sekmadieny, Spalių-October 27 d., 1935

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ 
3133 South Halsted Street

Pradžia 6 valandą vakarė. * įžanga 35c ypatai
Programa išpildys JUOZO SAURIO GRUPĖ, pavadinta “Šurum-Bu- 
rūm”. Bus suvaidinta 5 veiksmų juokinga komedija. Svečiai atsi
lankę, kurie norės galės tapti nariais. Bus prirašomi nuo 18 iki 80 
metų amžiaus. įstojimas veltui.

Gera Muzika Linksmins Visus. KVIEČIA

Visi asilai verčiami būti kle
rikalais.

Visi šeškai turi priklausyti 
tautininkų arba fašistų parti
jai.

Visos bites turi būti socia
listų federacijoj.

Visos melžiamos karves ver
čiamos būti bepartyves parti
jos nariais.

Ožiai varomi į bolševikų 
partiją..

Veršiai sudaro skaitlingąją 
Sandarą.

Demokratų partijoj seniau 
turėjo būti visi asilai, bet juos 
iškėlė į kitą partiją ir dabar
tiniu laiku demokratų partija 
susideda iš mulų.

Sutingusieji ir sustingusieji 
drambliai sudaro republikonų 
partiją.

Apie šitą nauja: atrastą kra
štą, jo fauną ir florą bus pa
rašyta knyga.

T ...... ...y-,......   ,

Garsmkitės “N-nose”

Sutaupykite 
ant visokių —- 

^BSjĮĮĮBr Išdirbysčių 

TYPEWRITERS
Taiso —PARDUODA— Perdirba

KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir
by stes perdirbtą typevvriter’į, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 I MENESI-
*TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

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

Telefonas DEARBORN 8444

Dėl

A O TYPEWRITER 
MO 1 /TLlTV. COMPANY

189 WEST MADISON STREET

NAUJI
RAD1OS

L *

• • t

4 • .j * "> > J

1936
1936

■ ' • » • ,

Universal State Banko 
Dividend’o Čekiai

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

Kadangi lokacija DISTRICT NATIONAL BANKO yra 
labai patogi, jis praeityje sutiko išdalyti dividend’ų če
kius depozitoriams kelių artimų uždarytų bankų, idant 
depožitoriai 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 UNIVERSAL STATE BANKO 
DIVIDEND’O ČEKIAI bus pasiųsti per paštą. Kaipo 
ARČIAUSIA banka, būdama vos tik penkius blokus nuo 
jūsų senojo banko, mes sutelksime jums patarnavimą 
veltui išmainyme šių Universal State Banko Dividend’o 
čekių. Vien tik reikės atsinešti kokį nors identifikacijos 
ženklą, kaipo gazo ar elektros bilą, kuomet ateisite savo 
čekių išmainyti.

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

Mes taipgi turime Personai Loan Department’ą, kuris 
daro paskolas dirbantiems žmonėms. Pinigų Siuntimo 
Departament’ą bei saugias ir pilnai moderniškas Ap
saugos Dėžutes.

, Mes kviečiame jumis padaryti šį Banką 
Jūsų Banku.

THE DISTRICT NATIONAL BANK
of CHICAGO

1110 West 35th Street
. CHICAGO

j ..L.. * • • . ' : . ’ • . ’ ‘ . a

Dėl geresnio gavimo pro
gramų yra reikalingas 
geras Radio. B u d r i k o 
krautuvėje jus matysite 
visus Radios, kaip tai: .

RADIONAS 
PHILCO, 
ZENITH 
R. C. A. VICTOR 
GENERAL 
ELECTRIC, 
CROSLEY
ir kitus. . *

Parduodamos lengvais išmokėjimais.

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Lietuviški programai iš WCFL stoties 9:3Q 
vak. subatos vąkare ir 10:00 nedėlios vakare

Gerkit ir Reikalaukit

4707 So. Halsted St

NATHAN 
KANTER

Mutual Liquor Co.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentueky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos

” • ” V

Degtinis
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NAUJIENOS
The Lithųanian Daily Newa 

Publisfced Daily Exęept Sundąy by 
The Lithuanian News Pub„ Co.» Ino

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

.................... ..1 .................... ..  ... ...................... .........->

Entered as Second Clasg Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, IU, under the act oi 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sckmądienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halstęd St, Chicago, 
III. Telefonas Cąnal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoj'e — paštu:

Metams    $8.00
Pusei pietų --------  4.00
Trims mėnesiams ....._____ ..... 2.00
Dviem mėnesiams _______  1.5,Q
Vienam mfinealui .75

Chicagoj per išnešiotojus;
Viena kopiją——3c
Savaitei 18c
Menesiui 75c

Suvienytose Valstijose/ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $5.00
Vųsel —..f----- T------ 2.75
Trims mėnesiams -------- - ---- , 1.50
Dviem menesiams _______  1.00
Vienam menesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.0Q
Pusei metų
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money

Ordęriu karta su užsakymu.

RINKIMAI DANIJOJ®

Spalių 22 d. Danijoje įvyko antrojo atstovų butę 
(folketingo) rinkimai. Socialdemokratai turėjo stambių 
laimėjimų. Jie surinko 760,000 balsų ir pravedė 70 at
stovų. Kartu su radikalais, su kuriais yra sudarę koa
liciją, jie dabar turės folketinge 82 vietas, vietoje 76.

Folketingo rinkimai turėjo įvykti tik 1936^m. lap? 
kričio mėnesį. Tačiau koalicijos vyriausybę, kurios prier 
šakyje stovi socialdemokratas Tb. St'aunįng, nutarė 
juos pravesti anksčiau. Tai buvo lyg ir atsiklausimas 
balsuotojų, ar jie pritaria vyriausybės vedamai politiš
kai. Pasirodė, jog pritarimas yra didelis, lies socialde
mokratai surinko 100,000 balsų daugiau kaip 1032 m.

Kodėl buvo reikalingi tie rinkimai ir kokie įvykiai 
prie jų privedė? Koalicijos vyriausybė juk ir pirmą 
folketinge turėjo daugumą, — iš 149 atstovų ją rėmė 
% <

Reikia žinoti, kad Danijos parlamentas susideda iš 
dviejų butų, — pirmojo atstovų buto (landstingo)< ir 
antrojo (folketingo). Kada folketinge koalicijos vyriau
sybė turėjo daugumą, tai laudsŲngą kontroliavo venstye 
(ūkininkų partija) ir konservatoriai, turėdami 41 ąt- 
stovą iš 76. Pastaruoju laiku dalykai buvo priėję prie 
to, kad visus folketingo priimtus sumanymus landstin- 
gas be jokios atodairos atmesdavo. Tas trukdymas pą- 
sidarė nebepakenčiamas ir vyriausybė negalėjo pravęą-, 
ti savo sumanymų. Jai visur buvo užkertamas keliąs. 
Tad ir tekp balsuotojams, pavesti,.; kadį išspręstų svar
besnius klausimus. O tie klausimą} buvo: įteigimas ta
rybos svetimai valiutai kontroliuoti, sumažinimas įsi
skolinusiems ūkininkams nuošimčių, planingą kova $u 
nedarbu, bedarbių šelpimas, uždėjimas didesnių mokes
čių stambesniems nejudomo turto savininkėms, ętc.

Ūkininkų partija, kuri praeityje pasižymėjo Mora
liškumu, staiga pakeitė savo politiką. Bendram ekspor
to protegavimui ji jau nebepritąria, nors tuo pačiu ląi- 
ku sau reikalauja visokių leųgvątų. Be to, ūkininkų 
tarpe pasireiškė naujas judėjimas, kuris yrą ganą arti
mai susijęs su fašizmu.

Tas kraštutinis elementas prieš trejetą mėnesių ir 
buvo suorganizavęs ūkininkų demonstraciją Kopenha
goje. Demonstracijos tikslas buvo prašyti karaliaus už
tarimo. Kraštutinieji taip pat paskelbė ir valiutos stręį- 
ką. To streiko esmė buvo ta, kad žemės ūkio produktų 
eksportininkai 'privalo atidaryti sąskaitą Anglijos ban
ke ir ten laikytį pinigus. Ūkininkams irgi turėjo būtį 
mokama Anglijos pinigais. <

Tomis priemonėmis buvo bandoma prispirti vyriau
sybę, kad nuvertintu danų kroną. Dąbar už svarą ster
lingų mokama 22.40 kronų. Ūkininkai buvo užsispyrę 
nuvertinti kroną taip, kad už svarą sterlingų butų mo
kama 30 kronų.'

žinoma, šiuo, atveju ūkininkai vadovavosi išimtinai 
savo interesais. Jiems rūpėjo pakelti kainas savo pro
duktams.

Vyriausybė griežtai pasipriešino pinigų nuvertini
mui pareikšdama, jog tat apsunkins gyvenimą desėt- 
kams tūkstančių žmonių. Pirmoje vietoje visiems tiems, 
kurie dirbą už algą. ‘Nes sumažinimas pinigų perkamo* 
sios jėgos prives prie to, kad pragyvenimas žymiai pa
brangs. Nepritarė pinigų nuvertinimui ir daugelis smuK 
kiųjų ūkininkų. Tokiu budu "valiutos streikas” neturėjo 
dįdelio pasisekimo. O rinkimai aiškiai parode, jog vy
riausybės nusistatymui žmonės pritaria.

Balsuotojų palankumą socialdemokratų vadovaują? 
ma vyriausybė įgijo dar ir dėl kitų dalykų. Pirmiausią 
vyriausybė padarė daug gero smulkiesiems ūkininkams, 

/Visokiomis lengvatomis jų gyvenimo lygis buvo žymiai 
pakeltas, žemės ūkio srityje Danijoje dabar nebėrą to? 
kio chaoso, kaip kitose valstybėse. ;

Siaučianti visame pasaulyje ekonomine krizė ne-* 
aplenkė ir Danijos. Nedarbas ir ten buvo rimtą proble? 
ma. Dar prieš metus ląiko ten buvo prįskaitomą 260,000 
bedarbių. Tačiau vyriausybė dėjo visas pastangas, kad 
sumažintų nedarbą. Ir tai jai pasisekė: šiandien bedąr-r 
bįų Danijoje tepriskaitoma tik apie. 60,000. . J //

Iš viso per septynis metus socialdemokratų vado-i 
vaująw

taip, kad šiandien Danijos žmogių gyvenimo lygis yra 
aukščiausias visoje Ęuropoje. Tątąi turį prįpąžin,ti ir 
tie, kurie socialdemokratams nepritaria. Nieko tad ste- 
bėtįpę,;ka4 ripkim^ socialdemokratai dar labiau
sutvirtėjo, ląįmędaipi blęnąaž nuošimčių visų balsų. 
Dabar Th. Stauningo vyriausybė jausis stipresnė ir 
lan^stingas, k,uris įąu nebeatstovauja žmonių nusįsta- 
tymo,. mažiau jai begalės trųgdyti. Už dviejų metų 
įvyks landstingo rinkimai (bus renkama pusė atstovų), 
ir tada, reikia manyti, jos sudėtis visiškai pasikeis. '

FARMERIŲ IR DARBININKŲ VIENYBĖ
* U‘.!J U" Į.'..

Netrukus Wiscousin valstijoje įvyks labai įdomi 
konferenciją, kurios tikslas bus suderinti farmerių ir 
darbininkų veikimas politikos srityje. Jau yrą susįdąręs 
komitetas, kuris bando išdirbti projektų bendrai plat
formai. į komitetų įeina Dąniel Hoan, Milwaukee mies
to mėra9> gub, Fh.il ®a Follette, Henry Ohl, Wisęopsin 
Dąrbo Federacijos prezidentas, ir kįti darbininkų bei 
farmerių organizacijų atstovai.

Henry Ohl, komiteto pirmininkas, sako, jog darbas 
eina sklaudžiat Ęsų sumanymui pritaria tiek organi- 
zuotį darbininkai, tiek farmeriai. Progresistai, kuriems 
vadovauja La Follette broliai, irgi pasisakė už darbi
ninkų ir farmerių ivęnybę. j

Tai labai įdomus reiškinys. Jei Wisčonsino organi
zuotiems darbininkams, fąrmęriams ir šiaip pažanges
niems žmonėms pasiseks susitarti dėl bendro veikimo 
politikoje,, tai tuo pačiu ten bus įkurta nauja politiška 
partija. Tuo. budu gal bus padėtas pagrindas. Amerikos 
Harbo Partijai.

Prūsų Lietuvoje

Vaitkaus Skridimas—
Demokratijos Nuopelnas
Vaitkaus skridimą organizavo ir rėmė tik
tai Amerikos lietuvių demokratiškoji vi
suomene, sako Liet, pažangioji visuomenė

"“■1 j'my1 i ’i a1?1' I

(Mųsų specialaus korespondento)
?*■■■>■ "i,

tys vokiečiai. Vengrų politikai 
dėl karo ir buk labai rezervuo
tai laikėsi. Mat, lenkai ne. ma-. 
žiau Baltijos krašte neri tu
rėti savo įtakos, negu vokie
čiai, b vengrai. įšyisą dabąr 
nėra dar linkę įsivelti į bet. ko- 
.kiąs avantiūras,, nes jie netiki 
lenkų organizuotumu ir gerą 
ištverme ir netiki lenkų gera 
valia. Be to, Hitleriui esą nė
ra pąąląptįs, kad SSSR vakarų 
fronte turi sutraukusi daug 
kariupmenęs, tai visa tąi Hit
lerio. karingumą taip veikia, 
kad. jis čia ątvažiatęs staiga 
prarado, gerą nuotaiką, kurią 
ypač paveikė, tai Signatarų 
valstybių nota dėl Klaipėdos 
kratšo>. Bet vis dėl to vokie
čiuos vyrauja ta nuomonė, kad 
Hitleris mesis į bet kokias 
avantiūras, nes kitaip kaip jis 
pasitęisys prieš mases?

Visur kur tik čia Hitleris 
rodės jąu masėse jis to entu
ziazmo nesukėlė, kas seniau 
butą. Bet drausmingumas dąr 
visur pastebimas. Nacių smo
giamieji būriai vis dar labai 
karingai atrodo. Kariuomenė 
tvąrkįngai žygiuoja ir karina 
gas dąinąą dainuoją.

Laųkiąmą junkeriu 
diktatūra. 

> /

Vienoj vietoj išsikalbėjus 
vokiečiu pramonininku jis 
virai man prisipažino, kad
laukią kariuomenės diktatūros, 
Esą, Hitleris jau visus nuvy-. 
lęs esąs, jau niekas jam ne
betiki. Gjrdi, šalia Hitlerio dą-. 
bar kyla generolo Blpmbbergo 
žvaigždė. Jis, girdi, ątstaty- 
stiąs Vokietijoj tvarką ir pra- 

' akinsiąs imperątoriui kelią, 
j Girdi, tik tuomet Vokietija 
pradėsianti žydėti.-* Esą tuomet 
vokiečiai anglų padedami gau
sią koloniją,' gal lenkus išvy
sią iš, kolidoriaus. Tas pramo. 
ninkas man tvirtino, kad 
stambių kapitąlistų visų tarpo 
dabąr tokią nuomonė vyrau-. 
janti. Taip esą ilgai nebusią. 
Keli metai atgal Vokietija ga
mino prastas prekes ir preky
bą varė su visu pasauliu, o da? 
bąr, kada pramonė atsistojo 
ant tvirtų kojų ir jau rinkai 
duoda gerai pagamintus gami
nius, nėra su kuo <vesti preky
bą, nes visas pasaulis nuo jos 
nusisuko, net mažutė Lietuvą 
vengia prekybos su vokiečiais; 
tąip esą ilgai negali būti. Tai 
reikšmingi to pramoninko pa
reiškimai.

€enzura.
Pasiųaudpjęs šventadieniu, 

vėl nuvykau? į Ęąrąliąučių, Tąį- 
gi ąn/rą kartą pęrvąžiavąų vi
są vokiečių yalčlpiną Prūsų Lie
tuvą. Juk tąi. įdomu, čia suva
žiavo. vengrų, lenkų atsakopun- 
gi politikai neva medžioti,, čia. 
atsilankė pats . vokiečių dikta
torius Hitleris. Taigi mano, 
žurnalisto snąaląą ir manę an
trą kartą čią patraukė; juo la
biau, kąį iš č}a gali prasidėt} 
Europos istoriniąi įvykiai, čia, 
gali bųti pradžia Europos kar
tų įr Lietuvos tragedijos. Jau 
vieną laišką iš čią esu jutas, 
pasiuntęs, bet jei jis pakliu
vo į vokiečių cenzūros nagus, 
tąi busit jus jo negavę. Be- 
rocls, jį siunčiau iš Liętųvos,
bet jei jis kęliąva per Vękie-1 
tiją, tai, žinomą, vokiečiai jį 

' sučiupę. Mat, pyanęuzų laikraš
tininkai ir nusiskundė, kad jų 
sįų^ęą iš Ęląipėdos koręsppn- 

■ dencijos ne visps spaudą pa
siekė, nes spėja jąs vokiečiai 
pas, save sulaikę, Tąį, matot, 
kpkįą dabą? vokiečiuos tvarka, 
net svetimos valstybės tranzi
tų einanti korespondenciją, ku
ri yra nepaląųki vokiečiams 
naikinamą.

Įr yėl $ąlįni$>s su jumis tais 
, paviršųtiniąįą įspųiįžiais, ku
riuos man te^P sučiupti, ąr tąi 
traukiniu važiuojant, ar 
Žmonėmis bekąlbant.

Daug kąręįvių, 
, Prūsų Lietuva kimAtmai 
kimšta kariuomenės; mat,
na čia dideli karo, manevrai, 
kuriuose dalyvauja ir lejikų 
žymesni kariški žiūrovai. Ką- 
riuomenės judėjimąs veik išim- 

' tinai nakties metu* atliekamas., 
Vežama <4L.^wwaxbėa(....4utomp3

KAUNAS, — Spalių 5 d. 
Valstybes teatre buvo sureng-. 
tas iškilmingas posėdis, kurio 
metų F, Vaitkų sveikino, visuo
menės organinį jų atstovai.

i žodžių ir raštu, ^patpigai gra
žiai ir nuoširdžiai sveikino 
Vaitkų demokratiues visuome
nės orgąniząęijų atstovai- Mat, 
Vaitkaus skridimą p.er Atlan
tą organizavo ir- ręme kaip
tiktai demokratiškoji AmerLJ 
kos lietuvių visuomenė sų pa
žangaus Amerikos lietuvį 
dienraščio “Naujienų” redak
torium p. Grigaičiu priešaky. 
Amerikos lietuvių kita spau
da ir visuomenė buvo prieš 
Vaitkaus skridimą nusįstačiu- 
si, visaip jį įr jo skridimo or-r 
ganizątorįus koneveikė ir va
dino skridimą tik “cicilikų” 
bizneliu', bet dempkyatiškoji 
•Amerikos lietuvių visuomenė 
; nenusiminė i^ F. Vaitkąųs 
skridimą rėmė iki galo. Todėl 
Lietuvos demokratijai buvo 
ypatingai džiugu ir malonu F. 
Vaitkų sveikinti.

į Liet. Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos Centro Komiteto, 
“Lietuvos žinių” ir “Lietuvos 
Ųkininko” redakcijų vardu šia
me iškilmingame posėdy svei
kino p. J. Kardelis. Kreipdama
sis į F. Vaitkų, jis pasakė, 
maždaug, šiuos žodžius: <AOro 
karžygi! Tavo atliktasis milži
niškas žygis, kuriuo džiaugia
si, gėrisi ir didžiuojasi visa 
Lietuva, mums yra svarbus ne 
įiktai kaipo Tavo — lakūno 
— laimėjimas, ne tiktai, kai
po Atlanto nugalėjimas,, ne tik
tai kąipo žygis, kuris kęlįa lie
tuvių, kaip kųĮturipgos. tau
tos, vardą visąme pasauly, bet 
Tavo žygis mums svarbus ir 
kaipo milžiniškas tiesps bei teį- 
įsybęs laimėjimas/ “Lituanikos 
II” skridimą suprgąniząyo kąįp 
tiktai tos Amerikos lietuvių 
grupės — demokrątinės gru
pės, kurių patriotizmą ir val
stybingumą kai kas drįsta gin
čyti. Tamsta, garbingas laku? 
ne, pan.ęigęi tą netiesą ir iš
kėlei tiesos laimėjimą. Tamsta 
mums atvežei Amęriį;oą lietu
vių demokratijos sveikinimus 
ir linkėjimus. Garbė Tau ir 
.^merikos lietuviams!”
>2 čią ♦ minimas Vaitkaus < at

vežtasis svęikįnimas yra adre
suotas L. Valst. Liaud. S-gos 
G. Kom. pirmininkui p. M. Sle
ževičiui ir stdmba taip,: ‘fGer 
biamas Tamsta! Amerikos Lie-, 
tuvių Demokratija sveikina, 
Lietuvos p^į|okratiją oro ke-, 
liu. Lai musų! santykiai ir ben-, 
dradarbiavimįs įgauna naujoą 
gyvybės ir jėgų. Jūsų J. F. Ba-. 
gočius, Susmenijimo Lietuvių 
Amerikoje įPi^pininkąs”.

Lietuvos Jaunimo Sąjungos 
Centro Valdybos ir “Jaunimo” 
redakcijos vardu Vaitkų svei
kino p. J. Paleckis. Savo kai- 
boj pažymėjo, kad . yra pana
šumas tarp Vaitkaus ir Lietu
vos demokratijos likimų. Kąip. 
jVąitkui ilgai buvo tam tikrų 
grųpių reiškiamą ųepasitikėjL, 
mo, taip šiandien nepasitik V 
ma ir demokratija, bet reikią 
iikėtU, ka.d kąip Vaitkui pą- 
Vykų ląiipingąi perskristi .per 
Atlanto miglas ir audras, tąip, 
ir demokratija laimingai per- 
skrisianti per visas gyvęniipb 
miglas ir audras. J. Paleckis 
dar įteikė F. Vaitkų*} ir rąš- 
tišką, auksinėm raidėm ąt- 
spąusdintą Vaitkui sveikinimą,

su

pri 
ei-

artilerijos ir kavalerijos. ' Be- 
kariuomenės čia daug nacio
nalsocialistų smogiamų burių, 
kurie iš Dancigo pasienio čią 
traukiami. Visi ginkluoti, taį 
vis jaunį parinkti vyrai, gerai 
atrodo, nors j.ų veiduose maty
ti didelio susirūpinimo ir nuo
vargio žymės.. Civilių gyvento
jų ūpas prislėgtas, jie visai 
vengią bet kokių kalbų., Kara
liaučiuj, kaip iy Berlyne, jau- 

į čiamą didelė maisto stoka,, ypač 
riebalų. Prie krautuvių matyti 
žmonių eilės, žmonės perka, 

i kas reikią, ir nereikią; mat, 
rupšiasi sau maisto išteklius, 
visi karp lųkeriuoją.

Trūkstą muisto.
Jei dabar rudenio metu 

trūksta riebalų, tai pigu 
vaizduoti, kas bus žiemai 
jus. Vokiečiai (Įabar visa

sų 
atr 
jie

Rodos, jie turi šiek tiek ir 
pagrindo. Klaipėdos krašte ir 
vokiečių stambių prekybininkų 
ir pramoninkų tarpe jąu mąn 
seniau tokia nuomonė teko iš
girsti,

Karaliaučius
Karaliaučiaus miestas bent 

kiek tokiu gyvu neatrodo, koks 
seniau bUY^ tik kariuomenė 
čia kiek gyvumo įneša. Eitkū
nuos vokiečiai smagiai mane 
iškrėtė ir gana įtariamai išly
dėjo, Deja, jiems, kaip ir ki
tiems diktatūroms, nevyksta 
žmogaus mintis sučiupti ir 
konfiskuoti. Galvas jie gali nu
kirsti, bęt mintys lakios, jų 
nęsųgausi. Galvą nukirtus jos 
d»r lakesnės, vaiskesnės ir ga
lingesnės palieka.

Naikina lietuvybę.
$iuo kartu man visai netę 

ko susidurti su vietos lietu
viais ir bent kur išgirsti lietu
viškai kalbant. Visi vengią. 
Jau dabar net bažnyčiose vi
sur yra uždraustą lietuviškai 
melstis. Kaimų pavadinimai, 
kurie bent ku‘r priminė lietu
vių kalbos dvasią pakęsti vo
kiškais pa vądįnimais. Ištisus 
šimtmečius tie pavadinimai bu
vo, niekas dėl jų nesijaudino, 
niekam jie pavojingais neat
rodė, o mokslininkai net jai 
didžįąvęei .ir rašę mokslo vei
kalus, tyrė Prūsų Lietuvos pra
eitį. štai dabar staiga turi pra
nykti ir tie mokslininkai neva 
nepriklausomos minties kūrė
jai dabar skubina įrodyti Bra
sų Lietuvą amžinai buvus vop 
kiečių žemė, šešiasdešimts aš- 
čuonių milijonų tauta nusigan
do kelių milijonų atbėgančios 
lietuvių tautos! Tik nerami vo
kiečių nacionalsocialistų suterš 
šta sąžinė gali bijotis musų 
mažutės tautos. Jie kalba apie 

i vokiečiams daromas Klaipėdos . 
krašte neva skriaudas, kur jię 

i turi visas mokyklas vokiečių 
kalba, kur krašto autonominė
se įstaigose valdininkai demon
stratyviai nekalba lietuviška^ 
p čia Tilžės krašte naikina vį- 
sa, kas yra lietuviška, ar bent 

• panašu lietuvystei ir Lietuvai 
' net karu . grąsina. Tokia tąi 
vokiškojo nacionalizmo prigim,- 
tis.

Traukiniai iš
Lietuvą ateiną visai
Kybartuos ir 
nematyti, tik 
nų daug kas 
valgytu jokių
tykių nesimato. Ar ilgai taip 
tęsis, ar ilgai Hitleris mulkins 
žjįnęnęs, ar ilgai jis kitiems 
kąru grąsins, ar ilgai jis sau 
sprando nenusisuks?

— Jūsų koresp.

Vokietijos j 
tušti. Tąi 
judėjimo 
iš Eįtku- 
sočiai pą-

jokio
popiet 
ateina
prekybinių san,-

i

.o

kurio turinys toks: “Didis drą
suoli! Tavo žygis, kurį rengę 
deąi.ekrątiškoji Amerikos lietu
vių visuomenė, baigęsi laimėk 
jimu ir šiandien Tą ve, nugąį-. 
Įėjusį pą.yojįngąjį Ątlantą,. nuę? 
Šivdšiąi sveįLiuą visą lietuvių 
tauta.

Sveikindama Tave, drąsus 
vyre, Lietuvos Jaunimo Sąjun
gos Centro Valdyba ir “JaųS 
nimo”‘ redakcija tikisi, kad* Tą-, 
vo drąsus pavyzdys bus didę? 
;lįu pąskatinimu visam dėmę- 
hįrątiškąnji Lietuvos jaunimui, 
kuris taip pat rengiąsi did
žiam skridimui per socialinių 
problemų Atlantą į šviesią 
kultūringą Lietuvos ateitį!”

Gražiai ir įspūdingai 
sveikino F. Vaitkų pažangius 
Lietuvos Mokytojų Profesinės 
•Sąjungos atstovas p. Busiląą 
ir. “Kultūros’’ žurnąįo. vyr. ręr 
daMo^iu^ pref. P. Leonas. Pa
žangiųjų organizacijų atstovų 
•sveįkihipiuą minia, kurios bų-t 
vo pilnas teatras, lydėjo e^ 
tuziąątipgąįą aplodismentais,

jau 
jsi- 

atė- 
at 

liekama valiuta perka ginklus, 
rengia kariuomenę, tai iš už
sienio jau nepajėgia įsivežti 
reikalingo civiliams gyvento
jams maisto- NepąmirŠkim vie- 
ną, kad didžiojo karo metu, 
yokieČiaį dar ilgiau* butų ka
riavę, bet jiems maisto pritru
ko, o ypač riebalų. Tai reikia 
įganyti, kad jie dabar kariuo- 
njięnėj daro didelesx maisto at
sargas, dėl to ir gyventojams 
riebalų trūkstą. Civiliai gyven
tojai įvairius riebalų suroga
tus vartoja.

Hitlerio fcąr|n£ųmas 
atslūgo.

Ęitliaris čia viekai mažąi kur 
Rodėsi ir vengė net kalbėti. Q 
jei kur kalbėjos, tąį jąų jis 
pats tvatinę, kąd vokiečiui gy
veną ąųnkiuą laikus, bet visus 
gamino, kad busią geriau ir 
Vokietija iš tų vargų išbrisian- 
įi ir nežus. Tai labai reikšmin- 
gi jų priąipa^įmmai. O kas 

kąd iuekw, 
karų negrą sino. Sako, čia pą-

——

ETHIOPĮJA. — Milžiniški Italijos armijos tankai, kurie 
dundėdami pėstininkų priešakyje skynė jiems kelią ethiopiečių

; ‘ jpįojd. po kelis kartus net vjj
dury

si tarimuos jo karingą upę pa
veikę bent kįek lenkai, kurie krašto gilumon. Ethiopiečiai, nekalbant apie tankus, neturi nei
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Budriko programai šeš 
tadieny ir sekmadienį

savininkai 
vaistinės.

Prirengia kvotimus 
įstoti į high school

Grąboriuš S. C. Lachąvičįųs, 
42-44 Eąst 108th Street, prane
ša, kad kaip buvo skelbta, N. 
Radis neturi jokių ryšių su jo 
Ofisu aukŠ&fcU paduotų ad|rę->

patieks 
Gugis,

KARAS, KURI GALITE TURĖTI IR KA
RAS BE KURIO JUS NEGALITE BŪTI,

Lęngvųs, IšmobėjiŲiąi^-Mąžai tęreikią įmokėti
Dabar Patogiausias Laikas Pirkti

$900 
karas

pro^rą- 
įžangą

“Birutė” scenoje sta 
to operetę “čigonai” 

rengia koncertą

662 W. Roęąęveįt M 
31*2 W, 63rd &t.
2323 Milwaukee Avė.
8816 S. ConKiuerciul ąvę.

Chicagoje 
viešų ga- 

Beveik

idino" .... ...... $ąari.atti
otorą SynjĮPhopy Ofc^tra

silpnas ir kreivas akis galima t V-_ * a«4 ♦ . a« _  ___ ♦
ŠLJFUO1
vargi Ir

Pirmyn” Choras šau 
niai dainuos

(b) Gypsy . Song froin 
"Carmen” ...............

Rosa Ponselle and 
Mętw>litąn Operą Ch^ųs

III. Excerpts from “Scheherazade” 
Rimsky-Korsakow

Įkiš, nušalins akįų W 
S skaityti mažas ^aitjes, 
uos nųQstabiuą

šiandienos ir ryto
jaus “Halloween” 

vakarėliai

Ląėhavičius sako, kad 
neturi ryšių

18 AP1ĘĮ.INKĖ — Trys gin
kluoti plėšikė V$W PFeš 
piet, apie jįį:5A JjU.iųle ąpi- 
plėšti Alex Gedvilo alinę, 1701 
South Ganai Street. Sako, kad 
vągp tenęšę apie pinigais, 
i^yeyolvęyį. Jįę atėmę 
n,uo įsąyįųinkp A. Gedvilo, ir 
$15 iš, ręgisterio. Jįs tebuvę, 
vįęųąs alinėj tuo laiku, kai 
plėšikai įsigavo; į vidų. ,

Sunkiai serga Silvėst 
ras Zujus

LIETUVIS AKIŲ GY0f 
Ofisas ir Akiniu Dirbtuve.
75d Węąt m Street Tele

Pąrk Jaunuolių 
sekmadienį, Polly-

A. G. Kartanai švęs 
“porceleninės” 

sukaktuves

mokėti nereikią* Jos įvyks 
kas ketvirtądięnį, nųp 4 i&i 5 
po piet, •

The Li^ųafii^ą Urdyersity. Club iyvi.be s ils 
memljers and ate intere&ted ta a tMląiveey Party 
this Sab. eve., 8 A M., ai 2419 W. 67/A Street.

Lithuanian Univeraity Club 
— šįvakar, p-lės A. Skrickus 
namuose, 2419 West Marųuette 
Roąd, 8 x, v, įžanga 50 centų.

Brightęp
Draugija -
W<>od Inu svetainėje, $417 Węst
43rd stręęt. Jaunuoliu 
mas, kalbės J.. Yušką.
25c, Pradžią 6 v. Y;

Oęnęrftl Motorą Symohony OtstesU*
G StęitlF Ba<* 

“

V. The Blue Danube Strauss-Liebling
Rosa Ponselle and 

Metropolitan Opera Chorus
VI. Mareli Slav ............ Tąębąikowsky 
General Motors Symphony Orchestra

Pasirodo, kad apart auksinų 
ir sidabrinių sukaktuvių vedų? 
šių žmonių gyvenime yrą ir por- 
ceiėninės. Tokias sukąktųves 
šiandien švenčia pp. A. G. Ką*’’ 
tanai, 2557 West 69th stręęt. 
Lygiai 20 metų atgal pp. A. 
G. Kartanas sumanė, kad nebū
tų blogas dalykas vesti ir už 
laimingąją pasirinko tą merge
lę, kuri dabartiniu 
p. Kartanienė,

Pp. Kartanai yra 
Kartanas Phaymacy 
Mažai kas dąugiąu už juos pa
sidarbavo Įeit. Felikso Vaitkaus 
skridimo suorganizavimui ir pi
nigų sukėlimui. Mat, p. Kar
tanas buvo ALTAS$ prezidentas 
ir stovėjo viso dąrbo priešaky
je, bet nuo jo neląbąi toli, ypa
tingai dąrfou, neątsilikę jo ge
resnioji, pusė.

Ilgiausių Metų ir Viso Gero 
Jiems Sukaktuvių Progą.

—Draugai.

Rytoj, nedėldienį, litą vą- 
! landą prieš piet, ųžsistatę sa
vo radio ant Stoties W.G.E.S., ’ ♦ 

į turėsite tikrai smagią valan
dėlę, besiklausydami gražių 

; dainų, muzikos, ir įdomių ka1“ 
'bų, bei svąrbių pranešimų. Pro
gramą dalyvaus “Pirmyn” 
iChoro dainininkai ir po vado
vyste Kazio Steponavičiaus pa- 
dainųjos. žąvėjaučiu dainelių, o 
gražios muzikos pateiks, žymUs. 
akordinistąs ię ąkęrdionų grQ- 
jimp mokytojas, Ąntąnąs La
banauskas.

Naudingų patarim 
patarėjas advokatas 
o pręgramo vedėjas, J. Roma- 
ąąs, padarys daug svarbių pra- 
pešlmu, taip kad viskas bus 
iląbąi gražu ir įdomu pasiklau
ptu Nepamirškite.

Rep. J. B.

Pirmądieni» sp- & įvyks 
svarbus Dariaus ir fttfene 
Ąmęrikpą LegKųm kuopoa su- 
sirinkiupas. Nariai prašomi 
susiriųkti HoRywoo4 svetainė
je,, 2417 \Vesj 4$rd Street, Pra
džia 8 vai, vak.

šįvakar ir rytoj vakarą įvyks 
sekami maskaradiniai vakare- 
liai — Halk)Ween PąrtKs’h

Lietuvių Moterų Draugiją 
Apšvieta — Sandaros svetainė
je, 814 West 83rd street, sek
madienį. Pradžia 6 v. v. Įžangą 
25c. Dovanos už įdomiausius 
kostiumus.

Tiktai užvaldyki
te reįkalau j a m % 
dalį, prisuokite 
mūrus vardą ir nu 
merį jūsų kros
nies, pečiaus ar 
boilerio ir mes pa- 
rupinsim reika- 
laująjnų dalį su 
pilna garantija, 
kad dalys pilnai 
pritiks. Didelis 
stakas visose piu- 
sų krautuvėse:.

Svarbus Dariaus-Gi 
rčno legiono kuopa; 

susirinkimas

BUICK
Club Sedan, mažai važinė
tas, labai švarus, pamatykit 
šį karą ........................
FORD—1934—Tudor, 
kurį sunku pralenkti 
tik už .... ................ .......
FORD—1930—Keturių durų
Sedan, geras pirkinys 
tik už............................ $$7S

. Centrąhmuęse y. w. c. a. 
įųmųo^ę, 59 ,Ę. Monroe Street, 
yra duodamos anglų kalbos 
pąmokos suaugusiems ir djr- 
bąptiems jupųnoliams. Kliasėsi 
•programas paruoštas tam, ka<j 
prirengti u\oksleivius kvotų 
mams į high school, tolimes
nėms studijoms. Be anglų kal
bos, mokinamą geografijos ir 
matematikos, Už pamokas

■jivw» Riiiuimirr

Northwestern 
Stove Repair Co, 

CHICAGO, ILL. 
Telefoną^ Męnroę įįįft

Sų didele orkestrą, dąįnįrdę- 
kąis ir dąinimąKemis Wdriko 
krautuvių rądio progrąmąi yrą 
duodami įš didelės WCFL s^ 
tięą sekąąčių ląįku: sųbatęę 
vakarais, nuo u ^ędėli^ 
j e nu’ą ĮO vak vakaro. Sub&t 
tos vakare gerėsitės gražiomis 
dainomis, kurias sudainuos ži
nomas dainininkas Stasys Rim
kus prie vargonų akompani
mento, o Budriko radio orkes
trą palinksmins savo puikiu iš
pildymu lietuviškų kurinių. Ne
dėlios vakare bus irgi įvairus 
programas. Taipgi nedėlioję 
nepamirškite 11 hublatinio Bud-

GHEVROLET—1934 Goach, 
geras karas, gerame 
stovyje ........    $450

18 ARIĘLINKĖ — Sunkiai 
susirgo Silvestras Zujus, gy
venęs adresų, 2024 Rūble st. 
Jis dabar guli Infirmary ligo
ninėje, prie Adams ir Peoria 
gatvių, kambaryje 319. Jo kai
riai akei buvo padaryta ope
racija. Giminės ir pažįstami 
yra prašomi ligonį aplankyti.

1936 Midget RADIOS nuo

1936 Console RADIOS nuo 

$39,5Q
Pasirįn.kimas:

PHILCO ' 
ZENITH 
RCA VICTOR 

ir kitų
Visi kiti Radios Demons- 
tratoriąi Krautuvių Ša
peliai ir Išmainyti

Pilnai Garantuoti 
Parsiduoda už mažiau ne
gu vieną trečdalį tikros 

vertės. $25.00 vertės po

*8.75
$50.00 vertėą pa

$75.00 vertės po 

$24.50
$98.00 vertės po 

*36.00
ir daugybė kitų.

Pradėdamas žiemos sezoną, 
“Birutės” choras yra pasiryžęs 
pastatyti scenoje S. Šimkaus 
operetę “čigonai”. Ta pačią 
proga rengia ir koncertą, ku
rio programą išpildys choras 
ir solistai.

Vakaras įvyks lapkričio 17 
d., Chicagos Lietuvių Auditori
joje. Chorą mokiną ir režise^ 
ruoja mokytojas J. Byąnskas.

STUDEBAKER — 1931 Se
dan, geram stovy .... $210

Pataisymui
DALYS

Tek Lafąyętte 456B
Padarome aiit Užsakymo
AMIĘRWfA(ME IR UŽKABINAME

TAVERNOMS, NAMĄ^S IR MOKYKLOMS.--------  ....----------- , (ARTI W00D ST.)

3222-24-26 SO. HALSTED STREET 
Vieną aukštų baltu priekiu namas 

Vedėjas: J. KALESINSKAS 
Tel. VICTORY 4226 
CHICAGO. ILL.

' L J. 1 .-".-.■V . I, 'į ■ .1'. .f.-l . »■ 1 ' *..............................................................

PąąikUwkite musų radio programo rytoj 114ą vai. 
prięš. pjęt ęjotięą W, G„ Ę.. S.,

BISHOP-NICELY MOTORS, Ine.
6710-18 So. Weslern Ayenue 

Tek Prospect 7660 ' CHICAGO

Lietu
vą” — šįvakar, J. J, Ęzerakio 
svetąinęje, 4600. S. Paulina st,,; 
6, v, v, šokiąi, dovanos už kos
tiumus.

Prastąjį regėjimą, 
t * 

ss.1?aujai’ ’^1
KIS AKINIAIS. Jie. apsaugos j 
dvoą skaudėjimą. Jus galėsite s 
ikiai toli Ir arti matyti. Įšbąąd

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
Naujausiu 1936 Metų Mados

RADIO ir AKORDIOND
Dabar Pirkdami Sučėdysite Daug Pinigų

Rytoj ponų Dovidauskų bus, 
didelės iškilmės, nes sukanka .’.-K f Ą
25 metai kaip Janąs ir Domi
cėlė Dovidauskai yra vedę. Tai
gi tai bus jų sidabrinės vestu
vės ir linksmos sukaktuvės jų 
laimingo šeimyninio gyvenimo.

Ponai Dovidauskai yra ma
lonus ir veiklus žmones savo 
apielinkęje. Jie taipgi išaugino 
grąžų sūnų Joną Dovidauską, 
kurs pereitais, metais pasižy
mėjo, kaipo Naujienų futbolo 
tymo vedėjas.

Į rytojaus Dovidauskų iškil
mes susirinks visi jų giminės, 
draugai ir pažystami palinkėti 
ijįem» ilgiausių metų jų namuos 
ąe 4316 Artesian avę.

Vienas Rengėjų.

Tąverą Ū K^autuvjų Fikčęrįąi ufc pigesnes kainas.

STANBAKDWfWxrtRE
644-648 W. Mądispn S|. Monroe 5066.

Užėjo viešų garažų 
apiplėšimų epide

mija

MASTĘR WIND0W SUARĖ CO
S. J.. Vondrak

Langams. Uždangalus
FIR'ANKČMS LAZDAS . MES

1803 WESJ 4?th STREET

FORE)—1934 Sedan, apkai- 
nuotas teisingai karas 
kaip šis ........................ $445

{Atdara Nedėliomis)

įęhem'from "A, Midsumer
light’s Dream” ....... Mendelssohn
ĮęraųMętorą gyęaphopy Qręąe$tra

Biizet
Bizet

NAUJAS
1936

FORDAS 
JAU ČIA

Are we embarrassed! We sent these chaps out witb 
ą banner, būt we forgoj to put the intęnded mes- 
sage on it. It te supposed to ęonvey thi& announce- 
ment: \

NAUJIENOS# ęhįęago, ĮU
riko pvogyąuv?, ųuo Į:3Q į$ 
2 vąį, pq piętų |š WĄAF ąį&-. 
tįes,.' • U .

Metroopolitan Operos 
i chorai Rasę Pęnselle 

per radio
Rytoju vaįm General 

Motors Rądio koąęęrte daly
vaus pągąrąėjusioą $ęw Yorko 
Gperęs,, J^eijropolitąu,. choras ir 

■ solistė; Rose Ponselle. Ji ir cho
ras sudainuos kelias ištraukas 
iš Bizet operos “Carmen”.

Be dainininkų programe da
lyvaus GenerąĮ l^otors simfo 
nuo,s orkestrą^ kurį ves Erno 

‘ Ę$$ee. Chięągoję transliuos 
NBC statys, WMAQ— arba 
WL(S, RVO, {Mes, Ui 10 vakaro,

Lrogrąmą sudąrys sekanti 
numeriai:

Pąskutiniu ląiku 
ėmė nuolat kartotis 
Važų apiplešjmąi. 
kiekvieną dieną apiplėšiama 
du ar daugiau. Manoma, kad 
tąi orgąuizuatos Įp tos pačios 
gaujos dąrbęą, EąętųviąuAę 
gąražįninRąmą patartįuą sau
gotis. nepažįstamų b? ftarŲuų. 
žmogių.

Pąskutiniu ląlKu buvo api
plėštas Lą S.ąllęAVeckęr 
žąs,. ir vėliau, garažas prie. 221 
N. La"Šalie Street. Piktada
riai yra ginkluoti. Jie papra
stai ištuštiną ka^ą ir pasiima 
po automobilį.

7 !ĮĮ 1 ..m-TBĮa . I! 'ii,. ■ ■■■■lĮMį Fj'. .IĮĮ

KONCERTAS CHICAGOJE!
-r- Rengia —- 

LIETUVIŲ DĄRŲiININKŲ WAVGIJQS III APSKRITIS

SPALIO-OCT. 27, 1935 
WEST SIDE HAUU

2244 West 23rd Place
Pradžia nuo 6 vąk, Įžangą: išaųkstp 40c, prįę dWU 45.C 

PK9GRAMQ PASYVIAI:
NAUJOS GADYNĖS CHORAS, yadavąuįąmąą J. Stepo.- 
uavįčiąųą; F. SAUAU^AS. OL.QA LBY,
JONAS ROMANAS, F. b? pi^lė CoW-

ŠOKIAMS L StTKPONAVIČIAUS, ORKĘSTRA,

viąyą ęhicągieėius smągįąm laiką* ~RENGIMO KOMISIJĄ

PROGRESS 
Krautuvėje

Galite pasirinkti

akordionv 
italuos

VOKIETIJOS 
AMERIKOS 

Geriausių Išdirbysčių
PIANO 

AKORDIONŲ
Kainos nuo 

*19.75
įr aukščiau

LENGVUS 
IŠMOKĖJIMAI

Imame senus Akorcbonusį 
. mainus ant naujų

Su pilnos mięros Akordio- 
nu duodame iki

50 Lekcjiii DYKAI

...■'!..................... .-t-j 1 -.j .j;

I l!W. j. U

RENGIA

————

KROSNIŲ 
——— 
PEČIŲ
BOILERIŲ
... i m

ŠllfllOttl iŠBarilav«n*as

■ ■ 1 

■Hl JĮHU.IJMJII II l<U N.■ I ., ■UJ' ■U>ĮĮĮlV-lĮig

KUOPA Balinsi 
-Octeber 26, 1935 I 
į — 3890 Armitage Avė, B

ŽYDAS STATINĖJE ”1
Pradžią 7:30 valandą^ vakaro.___________ J lžąnffą tik 25 Ceątąt ■
Bus ir muzikalis programas. Kviečiame visus atsilankyti; turėsite j\ 
Iteksmą vakarą. * RENGIMO KOMITETAS.w

iyvi.be


nl^ISfflr h ĮSRBsamž' S-.

6 NAUJIENOS. Chimu. 01
• "■■ < ' ' .'•••!.’■ .>4 rf%, ........... . , . .

Šeštadieniu, spalių 26, 1935

MUSŲ SKAITYTOJAI
gražu, jeigu jaunieji ją moka, 
jet yra daug svarbiau, kad tie 
musų jaunuoliai mokėtų gerai 
angliškai kalbėti.

Raštai skiriami i Ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
“Musų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardų ir pavardę.

Dėl “Pulkim Ant Kelių”, Angliškų Pamokslų 
ir Anglų Kalbos

Apie porą savaičių atgal,!gieda ‘‘Pulkim Ant Kelių” ar 
rodos sp. 10 d., Naujienose 1 h«» nnmnkdni anknmi nncdi 

tilpo ilgas straipsnis apie šv. 
Jurgio parapiją. Po straipsniu 
pasirašė vienas “Parapijonas”. 
Jis, tarp kito ko, tvirtina, kad 
žmonės piktinasi angliškais 
pamokslais bažnyčioje; pyks
ta, kad dar nėra grąžinta 
“Pulkim ad Kelių”, ir, sako, 
kad parapijos mokykloje vai
kai netinkamai mokinami.

Tikėdamas, kad tame strai
psnyje išreikšti dalykai yra 
daugiau nuomonės, negu kas 
kita, noriu pasakyti kaip 
dalykas atrodo ir kitiems, ku
riems tenka su parapija ir 
jos darbuote susidurti.

Pirmiausiai, kaip ir 
vienoje bažnyčioje, taip 
Jurgio, kas sekmadienį 
atlaikoma visa eilė 
Vienos skiriamos jaunuoliams, 
kitos tiems, kurie negali ateiti 
į sumą, trečios seniems, etc. 
Vienose 
sakoma lietuviškai, kitose an
gliškai. 
“Pulkim ant Kelių”, 
tam nėra reikalo. Tas, kuris 
nori būtinai giedoti apie puo
limą ant kelių ar giedoti gar
bę Aukščiausiam, tas teturi 
pasirinkti tokiems, kaip jam, 
skinamas mišias. Ten jis galės 
šlieti ir savo dievotumo ir pa
triotizmo jausmus visai nevar
žomas ir nepiktinamas angli- 
cizmo apsireiškimų. .
"Ne visi jau tokie dievobai

mingi.”
Ir kas čia tokio nepaprasto, 

kad kai kuriose mišiose ir ne-
■........... - "-1 1 1 ■■ /■ r***11 -'** 1 -1 ■** »*.

kiek- 
ir šv.

yra 
mišių.

mišiose pamokslas

Vienose giedama 
kitose

ba pamokslai sakomi anglų 
kalba? Ne visi nori giedoti, 
ne visi jau yra tokie dievobai
mingi žmones, ir ne visi lie
tuviškai supranta, kaip kai 
kurie ir pačių parapijonų vak 
kai. Kokia-gi nauda iš to, 
jei kunigas jauniesiems ir pa
sakos lietuviškai kaip 
smaloj virs ir dantis griež, jei
gu bus neklaužados ir netikė
liai, kuomet klausytojai nesu
pras apie ką jiems pasako
jama.

Butų daug maloniau, jeigu 
visi musų vaikai mokėtų lie- 

1 tuviškai, bet ką-gi padarysi 
jeigu taip nėra. Reikia atsi
minti, kad gyvename ne Pane
vėžio miestelyje, Lietuvoje, 
bet Chicagoje, Jungtinėse Val
stijose. Butų pusėtinai bloga, 
jeigu musų vaikai lietuviškai 
kuo puikiausiai mokėtų, o an
gliškai žargonuotų panašiai, 
kaip jie dabar visaip kone
veikia lietuvių kalbą. Ar bent 
vienas iš jų galėtų gauti geres
nį darbą, ar bent vienas galė
tų uždirbti geresnį pragyveni
mą? Gana to, kad mes, atva
žiavusieji iš Lietuvos ir nemo
kėdami anglų kalbos, vargo
me, nešėme paniekos kryžių. 
Ar gi mes, per metų metus 
prakaitavome ir mušėmės 
priešakiu, vien tam, kad musų 
sunams ir dukterims neduoti 
nieko geresnio, kaip tuos pa
čius vargus ir tą patį kryžių?

Nei vienas nenorime, kad 
taip įvyktų. Tad, turime su
prasti, kad vierr tautiškais sen
timentais negalime vaduotis. 
Lietuvių kalba savo vietoje, 
— ■ ■■ '_____L ' * _ ■■■_.; L . . _ ■

"Lietuvių kalba, antraeilis 
dalykas”

Tokiu budu, negalima per
daug smerkti ir parapijos mo
kyklos už skiepijimą vaikams 
anglų kalbos. Mokyklų parei
ga yra priruošti jaunuomenę 
geresniam gyvenimui, gražes- 
niai ateičiai, bet vien lietu
viškų žodžių linksniavimui ir 
lietuvių gramatikos ir sintak
sės zubrijimu jie to neat
sieks. Anglų kalba būtinai 
reikalinga ir ji turi būti domi
nuojanti kalba kiekvienoje 
mokykloje Amerikoje, o lietu
vių kalba, nors ir svdrbi, turi 
būti antraeilis dalykas.

O kai dėl užmetimo mokyk
loms, kad iš jos išėję vaikai 
žmonėms į šonus revolverius 
kaišioja ir plėšikauja — tai 
čia 'truputį perdėta. Vienos 
mokyklos mokina geriau, ki
tos blogiau, bet jos iš vaikų 
kriminalistų nedaro. Jei kai 
kurie lietuvių vaikai ir išaugo 
į plėšikus — tai tam priežas
čių reikia ieškoti ne mokyklo
je, kurią jie lanko, bet tų 
vaikų namuose, sąlygose, ku
riose jie gyvena, tarp draugų, 
su kuriais jie sueina. Reikia 
dažnai atsižvelgti ir į lai, ar 
tie vaikai kiekvieną dieną 
gauna valgyti ir ar jie .turi 
bent pusę tų patogumų, ku
riuos turi kiti vaikai, gyveną 
normalėse sąlygose?
. Ką kiti mapo apie šituos 
dalykus? < ' V. Jurkus.

Vaistinė atrodo ne 
didelė, bet kiek joj

visko yra
J. P. Rakštis, gabus ir 

nūs vaistininkas
suma-

ji? ;ą padidino.

tininkas J. P. Rakštis dabar 
pradėjo smarkiai garsintis 
“Naujienose”. Kasdien net po 
du J. P. Rakščio skelbimus ga
lite patėmyti , šiame dienraš 
tyje. Ir aš manau, kad juo 
daugiau musų vaistininkas gar- 
sinsis, tuo daugiau biznio turės. 
Aš jam to ir linkiu.—Kaimynas

SU PLIENO TŪBOMIS YRA TIKRA
SENSACIJA.

Aplankykite musų 
Krautuvę ir pasi
klausykite kaip jie 
veikia. Jus busite 
nustebinti.

KAINOS
LABAI
ŽEMOS

STANDARD ir TRUMPŲJŲ
BANGŲ m a ir
RADIO .............. aukštyn

Priimame jūsų seną radio arba baldus į mainus.

18 APIELINKĖ.— i ik už vie
no blioko nuo “Naujienų”, 1900 
S. Halsted G t.,' J. P. Rakštis 
turi Įsteigęs modernišką vais
tinę (aplieką).

Kaip įeini v'drn, vaistinė ne 
taip jaū didelė atrodo. Vienok 
čia parduodama visokių tavorų

Marųuette Parke ėmė 
stipti šunes

Daugelis vieti i.ų žmcrJų 
siskundžia, kad paskutiniu 
ku ėmė sirgti ir stipti jų 
nes. Kai kur pasitaikė, kad 
šunes pasiuto ir juos reikėjo

Gyventojai aiškina

nu-
lai- 
šu-

budu ji yra viena didžiausių 
vaistinių Chicagoje.

Kodėl taip yra? Aišku ko
dėl! Vedėjas ir savininkas šios 
vaistinės J. P. Rakštis, yraga- 
busir sumanus. Jis, kad ne vieną, 
tai kitą dalyką, žiūrėk, ir įveda 
Į savo vuistii

Pirmiausiai
Paskiau įvedė, kad receptsii yra 
pildomi už stiklinės sienos. 
Kiekvienas aptiekoje būnantis 
žmogus gali matyti kaip recep
tai išpildomi.

'Vis ką nors naujo sumano
Paskiau įtaisė patogius sta

liukus ir laike pietų duoda gar
džius užkandžius. . nušauti.

O kiek kitokių pagerinimų jis apsireiškimą faktų, kad dauge- 
yra Įvedęs į savo vaistinę! kas lis gyventojų kraustėsi ir šu- 

ir vaistų gal daugiau, negu ku- čia juos ir suskaitys. nes priėdę visokių išmatų, nuo
rioj kilo lietuvių vaistinėj. Ttfj| Reikia pažymėti, jogei vais- kivių ir baigiasi.

IŠSTATYTAS
Jis Žemęsnis-Ilgesnis j

ir Platesnis

Svarbus Pagerinimai Važiavime ir Išpildyme
TIS JAU ČIA ... geriausiai pabudavotas ... rui- 

** mingiausias ir gražiausias Plymouth kokį mes 
kada pabudavojome. 1936 Plymouth ir vėl yra 
Amerikos daugiausia ekonomiškas pilno-didžio ka
ras. Aiškus parodymai nurodo 18 iki 24 ar dau
giau mylių už galioną gaso ... žemą alyvos suvar
tojimą ... ir labai nebrangų užlaikymą.

Tarpe 40 pagerinimų, didelis Plymouth frėmas 
yra 100% tvirtesnis... ’karuserija gi naujai sudru- 
tinta penkiais svarbiausiais punktais. r

Vienuolika naujų patogumų įvesta prie Plymouth 
pagarsėjusio Plaukiančio Pasivažinėjimo ... coliai 
extra vietos jojoms, alkūnėms ir dėl pečių. Nau
jas supimo prašalintojas ir dvigubai tvirtesnis 
frėmas suteikia tokį pasivažinėjimą kokį jus tiki
tės iš didesnio karo. 1

1936
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Su nauju vairavimo įrengimu prie rato nesijau
čia jokio nuo vieškelio sutrenkimo. Daugiau pajė
gos ir geresnis pick-up negu jums bus reikalinga 
. .. Plaukiantis Pasivažinėjimas be vibracijos ... 
lengvas clutch ir gyrų šiftavimas. Jus dar niekuo
met nesate važiavę karu kurį taip lengva valdyti.

Naujo PlymOuth Saugus—Plieninis body yra 
tvirtesnis ir tylesnis kokį mes kada pabudavojo
me. 100'% hydraulic stabdžiai sustoja išlengvo ir 
saugiai. Tai yra saugiausias žemos-kainos karas!

Pamatykit... draivinkit... ir pasivažinėkit šia
me gražiame naujame Plymouth.

Jūsų Chrysler, Dodge ar De Soto dėaleris greit 
jums pristatys naują Plymouth. (Paklauskit apie 
oficiali Chrysler Motors Commercial Kredit Plia- 
ną. Mokėjimas bus pritaikintas jūsų įplaukoms). 
PLYMOUTH DIVISION OF CHRYSLER CORP.

3

•^ž

paro- 
mylių

body 
stabdžiai

EKONOMIJA — Aiškus 
dymai nurodo 18 iki 24 
už galioną gaso.
SAUGUMĄ — Plymouth 
yra Saugaus-Plieno . 
yra 100% hydraulic
UžTIKIMUMĄ — Dabar 15 nau
jų ilgai-tveriančių pagerinimų 
... pigesnis užlaikymas. 
PATOGUMĄ — Plaukiantis 
sivažinėjiims plūs 11 naujų 
togumų.

’510
Pa- 
pa-

IR VIRŠAUS, SULIG DIRBTUVĖS LISTO, DETROIT 
SPECIALUS ĮRENGIMAI EXTRA.

BUDAVOJA PUIKIUS 
KARUS

GENERAL @ ELECTRIC 
RADIO -

R O OSE.VELT
FURNITURE CO. Ine.

M. P. Jovarauskas ir /. P. Bertulis, Savininkai 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD

Tel. SEELEY 8760 CHICAGO, ILL.
“Vieta, kur Chicagos Lietuviai Perkasi Baldus“
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Rezoliucijoje reika 
lauja civ. metrikaci 

jos, tolerancijos 
Lietuvoje

Roseįindo • lietuviai laisvama
niai pasmerkia' skirimą pini
gų kunigams, bažnyčioms.

Roselando Lietuvių Laisva
manių kuopa savo mitinge, ku
rį laikė antradienį, spalių 22 d., 
priėmė rezoliuciją, kurioje pa
smerkia sąžinės laišvės varžy
mą Lietuvoje ir sako, kad įvai
rus intolerancijos įvykiai pasi
reiškę Lietuvoje “daro gėdą 
prieš viso civilizuoto pasaulio 
akis. Rezoliucijoje reikalauja 
sustabdyti skirimą pinigų ku
nigams ir bažnyčioms, leisti 
įsteigti laisvas kapines, įvesti 
civilę metrikaciją, etc.

Reikalauja paliuosuoti 
Simanavičių

Rezoliucijos tekstas seka:
Rezoliucija dėl Lietuvos piliečių 

laisvės ir Lietuvos tautos 
gerovės

Mes, Roseland-Chicagos lie
tuviai, susirinkę patalpoj 10413 
S. Michigan Avė., Chicagoje, 
Jungtinėse Valstijose, šiaurės 
Amerikoj, spalių 22 dieną, 1935 
metais, plačiai aptarėm Lietu
vos reikalus ir įvykius, kurie 
daro gėdą prieš viso - civilizuo
to pasaulio akis, kaip, pav., 
persekiojimas ir nubaudimas 
Simanavičiaus už nekrikštyto 
kūdikio palaidojimą į motinos 
kapą.

Mes, Roselando įvairių grio
vių lietuviai, dalyvaudami mi
tinge pasipiktinam tokiu val
džios žiauriu pasielgimu ir rei
kalaujam, ap^Ujį Simanavičiaus 
paliuosavimo, dar:

1. Reikalaujam sušaukti Lie
tuvos seimą, i *

2. £^įąiQam,^^Ugrąžnti 
Lietuvos piliečiams Visas buvu
sias iškovotas pilietiškas ir po
litiškas teises.

3. Valdžia neturi skirti pi
nigų užlaikymui kunigų, baž
nyčių ir klioštorių.

4. Valdžia, vietoj leisti pinin
gus palaikymui bažnyčių ir 
klioštorių, už tuos pinigus tu
ri įsteigti ligonbučius Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose dėl 
labo žmonių sveikatos.

5. Valdžia neturi rūpintis1 už
laikymu kunigų ir bažnyčių, o 
turi rūpintis išauginti fiziškai 
ir protiškai sveikus piliečius, 
nes nuo sveikų piliečių priklau
so tautos ateities gerovė.

6. Valdžia turi leisti įsteigti 
laisvas kapines, kad žmonės 
galėtų laidoti mirusius kaip 
jiems geriausia patinka.

7. Reikalaujam šalyj įsteigti 
civilą metrikaciją,

8. Reikalaujam privalomo 
vaikų mokinimo nuo 7 iki 16 
metų amžiaus, ir kad beturčių 
vaikams, einantiems mokslą, 
butų duodama parama.

9. Paliuosuoti politinius ir 
už religiją įkalintus piliečius, 
duoti spaudos ir organizavimo
si laisvę.

10. Valdžia turi būti žmonių
rinkta ir atsakominga pilie
čiams. ' *

11. Klaipėdos krašto pilie
čiams suteikti spardos ir žo
džio laisvę. Mes tikime, jog 
priešinimasis Klaipėdos piliečių 
prieš Lietuvos valdžią yra dėl 
sekamų priežasčių:

A. Suvaržymas spaudos ir 
žodžio laisvės.

B. Dėl žiauraus kunigų elgi
mosi. '

C. Dėl žiauraus Lietuvos val
dininkų atsineŠimo linkui pilie
čių ir pahaikinimo prigimtų 
pilietiškų teisių*

12. Minėtus reikalavimus 
Lietuvos valdžiai mes, Rose: 
lando lietuviai, turim pilną pi
lietišką ir moralę teisę pateik
ti, nes Lietuvos nepriklausomy
bės iškovojimas žymiam laips
ny priklausė nuo musų ir Šiau
rės Amerikos liėtUvių moralės 
ir finansines paramos.

■ t / ■ j

Rezoliucija vienbalsiai priim
ta aukščiau minėtam susirinki
me. Susirinkimo pirmininkas

Stanley Vitkus.

Šį vakarą visi į SLA.
* <■

226 kuopos vakarai

Graži kompanija: Vy
rų Choras, LS.S. kp 
ir “Tadas Blinda”

Bendromis jėgomis dvi grupės 
rengiasi atlikti didelį darbą

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, tai naujai atgimę Senos 
gadynės jaunuoliai, kurie kiek
vieną sekmadienį susirenka 10 
valandą ryto, Neffo svetainėje, 
2435, S. Leavitt St. Westsidėje.

Gražu yra pažiūrėt ne tik 
jietns patiems, bet it iš šalies, 
kaip tie šviesplaukiai baltgal- 
vėliai, seni kunu— bet jauni 
siela lavinasi dainoje, ir iš savo 
krūtinių, kupinų įvairiais gy
venimo prityrimais, leidžia gar
sus įvairių meliodijų—dainų.

Jomis jie ruošiasi prisireng
ti pagražinti veikalą “Tadą 
Blindą”, kurį choras stato je
noje, kartu su LSŠ. Centrali- 
ne ku'opa, Chicagos 
Auditorijoj.
Įvairiai vaidintas, bet 

kaip dabar
Taigi, nors veikalas 

senesniais laikais buvo daug 
kartų vaidintas, ir daug kieno 
matytas, bet Šį karią chotas 
ruošiasi parodyti ką tai naujo 
—nepaprasto, pagražintą> page
rintą veikalą, žodžiu, mačiu 
siemš ir ne, padarys siurprizą, 
ir kam laimė tarnaus, kad pa
matyti, tai stebėsis kad taip 
galima padaryti.

Prie to viso darbo yra rei 
kalinga talka. Taigi, kas tik 
myli dainą, ir turi balsą ir pa
linkimą prie dainavimo, Visi pra
šomi prisidėti prie Chicagos L. 
Vyrų Choro. Dabar kaip tik 
yra proga visiems, naujiems, 
seniems dainininkams prisidėt 
prie choro ir yra visai lengva 
tai padaryti. Jei tik panorėsi
me, tai padarysime- 
rą ne tik skaitlingą 
šimtąvyrį chorą.-—Žinius.

Dainuos p-nia Noną Gugis, kal
bės adv. K. P< Gugis, Dr, AJ 
Montvidas ir bus suvaidinta 
“žydas Statinėje”. \

Lietuviu v

he taip,

“Blinda”

Vyrų Gho- 
bet ir

Buvo Lietuvoje — 
papasakos ka ten 

gero patyrė i

Rytoj susikibs su 
Wisconsinu

B ■■
V'
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ekskursija, motorlaiviu GRIP- 
SHOLM gruodžio 7 d.

Del laivakorčių ir prirengimo 
ddku*mėhtų kreipkitės į “Nau
jienų” laivakorčių skyrių.

Sekantis š. A. L. laivas iš*- 
plaukai iš N. Y. spalių 30 d. 
“GKIPSHOLM”.

VI. P. MučinSkas, 
šAL. Liet. Skyr. vedėjas.

Rytoj vakare SLA. 
313 kuopos šeimyniš

kas vakarėlis
NORTHSIDE.—Vietinės jau

nuolių SLA. No. 313 kuopa ryž
toj vakare rengia šeimynišką 
vakarėlį, savo nariams ir jų 
draugams. Vakarėlis įvyks rū
muose, adresu, 2345 N* KedziO 
bulvaras.

Sugrįžo iš New Yorko

Taigi, nepatingėkim pašvę
sti vieną vakarą į savaitę. , Po
rą valandų laiko pašvęsti, vič- 
ną vakarą į savaitę, tai labai 
lengva, o iš to nauda bus la
bai didelė.

Taigi, nepamirškit vietos ir 
laiko, kam tik aplinkybės lei
džia, visi»j mokyklą. ‘ Pamokos 
nieko nekainuoja. Lai gyvuoja 
apšviėta.

M. T-kis.

PERDAUG SVERTI PAVOJINGA JUS V 
, SVEIKATAI 

Numatlnklt svori saugiai su 
METABOLIN

Dykai medikais egzaininaclja ir patarimas. 
Kėturlų savaičių gydymas 'kainuoja tik 
$6.00. Telefonuokit, rašykit arba ateišaukit.

Metabolin Laboratories, 
601 NORTH STATE STREET. Chlcago, I1L 

Phone Delaware 0567

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
SVederius dėl vyrų, Moterų, 

Mergaičių it Vaikų.
NERIA VILNONES PANčIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKU. 
Taiso senus svedetiUs. Parduo
dam vilnones gijas. Storas it 

plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

NORTH SIDE. — šį vaka
rą, spalių 26 d., Armitage Hali. 
3804 Armitage Avė., kaip 7:30 
vakaro įvyksta SLA. 226 kuo
pos parėngimas. šis parengi-; 
mas programų bus turtingas:; 
Btfs suvaidinta komedija “žy
das Statinėjė”, kalbės du ge
ri kalbėtojai: SLA. iždininkas; 
adv. K. P. Gugis ir SLA. Ap-. 
ŠViefos Komisijos narys Dr. A J 
Montvidas. Dainuos visiems ži-į 
noma meno darbuotoja, p-nia1 
Nora Gugis, Jonas Čepaitis ir 
kiti.

Northsidiečiai ir kitų koloni
jų lietuviai* kviečiami atsilan
kyti ir praleisti smagiai laiką.

Įžanga tik 25c asmeniui.
—Kp. koresp*

Chas* Kriščiūnas viešėjo seną- 
jam krašte kai Vaitkus 
skrido. • s

iš

uo- 
lie-

PARADISE TAVERN 
RENGIA PAttĘ VAKARE PRIEŠ HALLOWEEN 

Trečiadienį, October 30,1935 
Bus skanus užkandžiai ir gėrimai

KvieJia^gs^gy^ir ^ilankyti;

2710 W. 59th St. T
G. K. BUDRIS, Sav. Prospect 6977.

Charles Kriščiūnas yra 
lūs veikėjas tarp Chicagos 
tuvių. Jis yra stambus biznie
rius ir ALTASS garbės na
rys.

Kada Įeit. Vaitkus buvo ga
lutinai prisirėhgęš kelionėn ir 
laukė patogaus oro skridimui, 
p. Kriščiūnas išvyko į Lietu
vą ir laukė pėr du mėnesiu* 
Vaitkaus atskrendant.

Per tą laiką p. Kriščiūnas 
atlankė daugelį Lietuvos kai
mų ir miestelių. įgijo daug 
gražių įspūdžių. Ypatingai apie 
tą jautrų momentą, kurį per 
gyveno Lietuvos kaimiečiai 
laukdami Vaitkaus atskren
dant. Pirmadienį “Naujienose” 
p. Kriščiūnas papasakos skai
tytojams apie savo patyrimus.

— F. Bulaw.

Švari, linksma, jauki 
užeiga Roselande

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

ANCHOR INN 
3503 So. Haisted St* 

«*■*

THE RAN-DA-VOO
11859 S. Michigan Avė. Tel. Ptllltnan 6339
Muzika ir šokiai DYKAI pėtnyčios, subatos ir nedėlios Vakarais. 

PĖTNYČIOMIS KEPTA ŽUVIS DYKAI.
Subatos vakarais “BANK NlGfiT”r-'$5.00 cash prizais laimėjusiems. 
Nainie gaminti skanus valgiai Visada* Visokios rųšles gėlimai. Ma
lonus patarnavimas. Kviečiame Visus atšilahkyti. -*-ŲILL THOMAS. 

a ........

ROSELAND. -- Tai yra Ro
žių žemė. Čia lietuvių gyvena 
didelis skaitlius. Randasi įvai
rių biznierių. Tarpe tų biznie
rių yta Bill ThOrtias. Jis se
niau* turėjo Chicagos Lietuvių 
Auditorijos name “Bovvling 
Alley”. Turi daug draugų ir 
pažįstamų Chicagoje.

Dabar jis Rožių žemėje . tu
ri įsteigęs gražią ir jaukią už
eigą vardu, TĘE RAN-DA-

BERGHOFF ALŪS 
BRIDGEPORTE 

VIENINTELE VIETA PĄS* 

JOS. RŪTA 
3267 So. Haisted St. ,

L OUARTER BACK d
r., ..... 11 j»".i •

Bernie Mkšterson, lošėjas 
ChicagOs profesionalės fooibo- 
llo komandos, “Bears”, kurie 
rytoj loŠ su Wisconsin Greėn 
Bay komanda. į
.............  ' --r—-

VGO, 11359 S. Michigan Avė.
Pėtnyčios, subatos ir nedė

lios vakaraiš Čia griežia mu
zika. Subatos vakarais būna 
dalinami prizai. Pėtnyčiomis 
kepta žuvis dykai.

The Ran-i)a-Voo skelbimas 
kasdien telpa “Naujienose”.

Rožežemietis.

i Saugi fiuąnšinė jl- 
! staiga Tfte District

National Bank
Reikia pripažinti, jogei da

bar visoje Amerikoje bankai 
i yra kūr kas,)saugesni, negu 
buvo praeityj. ’^Nes beveik 
kiekvienam bai^<eA depozitai iki 
$5,000.00 yra apdrausti. -

Taigi ir 'The Dištrict Natio
nal Bankas (1110 W. 35th St.) 
apdraudžia kiekvienam depozi- 
toriui. iki $5,000,00 per Fede- 
ral Deposit Insurance Korpo
raciją. ■

Šis bankas dhr turi Personai 
Lįpan Departmėntą, kuris duo
da paskolas žmonėms, turim 
tiems darbus.

Kiekvienas žmogus turi tu
rėti reikalų su ’banku. The Dis- 
trict National Bankas yra ge
ra vieta Vesti'savo finansines 
sąskaitas. Dividendų Čekius iš
mainys dykai. .

— Kaimynas.

Sako, butų neblogai 
praleisti Kalėdas 
. Lietuvoje’

švedų linija tam tikslui rengia 
dvi ekskursijas

• * ' ■ s ’ 
,•< ihfc-i fi -j, ’

Kalėdos, -^rdikšmingjausdos 
metines šventės, reiškiančios 
džiaugsmą žmonijai! Tai yra 
meiles ir “geros Valios , diena, 
tarp visų žmonių pasauly”— 
taikos ir džiaugsmo diėha, kuo
met kiekvienas, kuris tik išga
li, teikia draugams ir gimi
nėms dovanas, kaipo draugišku
mo ir’ meilės ženklą. Ar gali 
būti malonesnė dovana Kalė
doms, kaip parvykimas į Lie
tuvą pas namiškius ir juos 
pasveikinti žodžiu “Linksmų 
Kalėdų”! Jipiasidžiaugti gražia 
žiemos gamta Lietuvoj.

Tėh laukia kiekvieno parVyks- 
tant bakūžė, pasipuošusi sniego 
marška, iš kurios išėjai sve
tur. Viduj sena motinėlė lau
kia, “sūnelį, pargrįžk, dukrele 
pargrįžk”! Laukia kiekvieno iš
skėstomis rankomis.

švedų Amerikos Linija, kaip 
kiekvienais metais, taip ir 
šiais, rengia dvi Kalėdų ;ęks- 
kųrsijas į Lietuvą ir kitas lu
baitės valstybes. Išplaukia iš

Yorko laivu DROTTNING- 
BfOtM d., d antra

Vakarėlyje dalyvaus p-lė E. 
Mikužiutė, kuri yra kuPpos 
pirmininkė ir SLA. Pildomosios 
Tarybos iždo globėja, Ji perei
tą savaitę, lankėsi New Yorke, 
kur dalyvavo Pildomosios Ta* 
rybos posėdyje. Ji sugrįžo per
eitą trečiadienį.

Lietuvių kalbos rei
kale jaunuoliai pra

lenkia senius
Sako, kai jaunuoliai mokosi, tai 

senoji gentkarte visai savo 
apšviėta nesirūpina.

■ <■ ................. —~ i ■- ———— *■ ■— , ■. -■■—h —

Žagariečiij Kliubas 
v rengia 

Kepurini Balių
ir iškilmingus šokius su ketu
riomis gražiomis dovanomis, 

ŠEŠTADIENĮ,
Spalių-Oct. 26, 1935 

HollyWood Inn Hali, 2417 W. 
43rd st. Kalbės gerb. J. Juška, 
kuris lankėsi Lietuvoj ir ką 
tik sugrįžo Chicagon. Jis turi 
daug svarbių pranešimų apie 
Žagarę. ; Bus malonu kiekvie
nam „išgirsti apie savo gimtąjį 
kraštą, kur kūdikystę pralei
dome.

Kviečiame visus savo drau
gus Žagariečius atsilankyti. 
Kurie dar nepriklausote prie 
kliubo, galėsite, lengvu budu 
įstoti. O paskui su mumis 
draugiškai, linksmai laiką pra
leisti prie puikios • riiuzjkos. 
Grieš Žagariečiai muzikantai.

įžanga 25c.
Kviečia KOMITETAI.

Grane Coal Co.

Rankomis padirbti 
ACCORDIONS

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

INTERNATIONAL MUSIC CO.
1014 Blue Island Avė. Chicago

P. CONRAD
STUDIO

420 W.63rdSt
Englewood 5883-5840

Dar gražiau, modemiš 
kiau {rengta.

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

L. Y. S. pastangomis tapo 
įsteigta lietuvių kalbos moky- 
kla,.. kurios skyriai yra seka
mose Vietose: '

1) FėllOvvship House, - 831 
W. 33rd PI., pamokos trečia
dieniais, 8 Vai. vak.

2) Hehry Booth House, 701 
W. 14th PI., pamokos ketvir
tadieniais, 8 Vai. Vak.

Dabar pažiūrėsim kas tomis 
prpfomlš'* naudojasi ir kas ne- 
sinaucĮpja. Praeito trečiadienio 
vakarą; man teko atsilankyti 
į FelloWShip svetainę su tik
slu, patirti kaip dalykai tvar
kosi. Ištiktųjų, žmogus įgauni 
malonų įspūdi matydamas kaip 
jaunoji karia, su dideliu pasi
ryžimu stengiasi pramokti sa
vo tėvų kalbos. Didžiuma iš 
tų jaunuolių, matyt, labai men-1 
kai su lietuviška kalba susi
pažinę, taip kad neišdrįsta lie
tuviškai nė vienu žodžiu pra
sitarti; o betgi jie mato rei
kalą šitą gerą progą pasinau
doti. Ir naudojasi. Mokinasi.

O ką Veikia musų senesnio
ji gentkariė? Nejaugi, jiems 
lavintis daugiau nebereikia? O 
gal jie-j0S mano, kad šitie kuT- 
šai yra Vien tik vaikams įsteig
ti; kad suaugusiems ten ne vie
ta? Netiesa. Suaugę vyrai ir 
moterys gali eiti mokintis: gra
matikos, sintaksės ir t.t. Jei 
tik atsiras bent keletas norin
čių1 mokirities, tai jiems bus 
įsteigta atskira klesa.

A.t Ai
ELŽBIETA KIELLA 

po tėvais Kislaiiskaite
Persiskyrė su liuo pasauliu 

spalio 24 diena, 2:00 Valanda 
po pietų 1985 m., sulaukus pu
ses amžiaus, gimus Raseinių 
ap., Batakių mieste.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

Vyra Mykolą, dukterį Bertha 
Whalen ir žentą James ir anū
ke, dukteri Elzbieta ir anūke 
Marijona, motina Matilda ii? 
broli Antaną Kidlauskus, sese- * 
rį Ona Dįdzerekiene ir švogerj 
Povilą, o Rhinelander, Wis. se- 

■' šeri Tekle čėsna ir švogerj 
Sargeuša ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3127 W. 38th Place.

LaidotUvės iVyks pirmadieni 
spalio 28 diena. 9:00 vai.. ryto 
iš namii' i Šv. Onos parapijos 
bažnyčia, 58 St. ir Californta 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos Už velionės siela, 
o iŠ ten bus nulydėta j Šv. Ka
zimiero kapines. /

Visi a. a. Elzbietos Kiellos 
giminės, draugai ir pažystami 
esat ntloširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavima ir, 
atsisveikinimą. Nuliude liekame,

Vyrąs, Dukterys, Motina, 
Brolis, Seserys, Žentai, 

’švogėriai, Anukės ir Gimines. 
Patarnauja laidotuvių direk

toriai LachaviČius ir Šimai, 
...... ...................................................

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

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

Paprastas

DRESES
ĮŠVALOM 

IŠPROŠINAM j
Vyrų siutai ir JL
Topkautai—33c. apdr.

3 ar Daugiau■ ...  I ll ■».■«>»■ Ii. Ii I.
I MES PAIMAM JR.FKISTATOM Į

C APITOL CLE ANERS
159 N. Statė SU * Kamb. 13Ž3 

Dearborn 8746
■ lt I IĮ. i lli.l ~illl T. l'i.....— ■ ............. ....

FURNACE
TAISYMAS

VVršininčtasi ir kitas Gyduoles 
Gausite Musu A i»i »<*!<.«» i

I I’. RAKŠTIS
1900 S(). KALSTEI) S,T.

.Viena didžiausių aptieki) Chirajroj.

40%
PIGIAU /

BOILERIU
DALYS

DEGINIMUI PUODAI, kitur ;
svarui 18c j musų < A U. 1 Mes lurime pasirin- 
lcaina _________ ______ kimu! pilną ataką
GROTELIAI, kitur svarui <g X' WHOLESALE ĮR
20c; musu kaina —r RETAIL 
VANDENIUI VIEDBIUKAI.
kitur svarui 22cj KitT1 Furnace ir Boi-
musu kaina w r* ledu dalys apkalnuo-
PELENAMS KRATYTOJAI, Jkitur svarui 22cj 4 toB PropordonaUai
musų kaina ------------- * pigiai.

. DUlklNfiS ŠAIPOS 
colltj įlenkimas arba 
ifii _.r_____ :_  ovę

7 coliu (lenkimas arba
paipa ....______ _ : 
8 coliu įlenkimas arba
paipa ------------------------
0 coliu įlenkimas arba 
paipa __ _____ _______
10 coliu įlenkimas 
arba paipa 

20 Gaure GalvanlztaotL

AGNE FURNACE »EI»Al^^^RĮSif^ET
PARTS CO. 12'krautuves] ■ ''"V:?'V''''’’

•r n

.. A ;■ "A J-n ; •'•V: A. AiįV-'J

JOHN P. EW\I.I)
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo M<u grcio^arbą^^ 
apdraudos nuo ugnies, vėjo,

840 West 3W Street
. ,.. p? Ar-.... - ,1 - . •. • /J-J- --i .‘ •• • - i -- • f <, i.. rį - • ■ --A.-f?Lal >i i >••••.

- ^ TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.
' 'V. . : A ? * • • ’ . " 1 ■

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
: < '■ RAŠTINĖJE ■a'.'a

BUSINESS DIRECTOR
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

AUTABBTO TVARKOJ!
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelHti musg skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairiu paprastu br nepaprastu 
daiktu, lataisu ir reikmenų. Jeigu i& telpančiu čia skelbimu te
galite susirasti ko jieškot, padaukite Naujienas,’ Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
iU bus galima gauti.

BOILERIAI
- BOILERS

stogų Dengimas
ROOFING

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM

24 valandų patarnavimas..
GUARANtEED BOILER AND * 

WELDING SERVICE 
3240 South Archer Avenue, 

2 blokai i vateįrųs nuo. Ashland. Ava* 
Tel virginia 1930.*

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai- 

«ymo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime Įdek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį blikorystis

. 8216 So. Haisted Str^t 
Tel Vieton 4964.
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“Visa Lietuva buvo pasipuošus Vaitkų1 
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

Personai
Asmenų IeškoKur tik pasisuki, sako J. Yuška, ir kaimuose, ir 

miesteliuose, ir miestuos, visur plevėsavo 
trispalvės

(šiandien J. Yuškįa baigia pasakojimus)

Iš Šiluvos traukinys išėjo 
vakare. Pasiekiau Klaipėdą v - 
lai naktį. Apsistojau Vicloriįa 
viešbuty. Kląipėdoj Vaitkus 
buvo laukiamas, bet neturėjo 
ūk ros žinios kada jis atvyks 
Miestas jau puošėsi vėliavomis. 
Ant rytojaus, kada aš ėjau į 
gatvę, žmonės jau grupavosi 
ir vieni kitų klausinėjo, kac<a 
Vaitkus atskris. Praeinant gir
dėjosi žmones ta: vokiškai, tai 
lietuviškai kalbant ne apie ką 
kitką, . .kaip tik apie Vaitkų, 
apie jo sutiktuves. Rodos, kad 
klaipėdiškiai užmiršo apie ki
tus' savo reikalus ir tik Vait
kaus aiskpidimas pasiliko svar
biausias dienos klausimas.

Klaipėdoj užtrukau 
laiką. Nuvykau į Tauragės 
miestą, kur ir tauragiečius ra
dau taip jau susidomėjusius 
atskridimu, ] 
kius. Tauragiečiai tikėjosi, kad 
Vaitkus su traukiniu iš Klaipė
dos važiuos per Tauragę į Kau
ną. Tuo laiku žinia buvo pa
sklidus, kad Vokietija neduoda 
leidimo Vaitkui skristi kariš
kais lėktuvais iš Berlyno į Kau
ną.

Tauragė buvo išpuošta vėlia
vomis tose vietose, pro kur bu
vo manoma, kad Vaitkus pra
važiuos. Veik ant kiekvieno 
didesnio trdbėsio buvo išstaty
ta trispalvė. Vėliavos buvo prie 
kiekvieno naino. Bet, deja, tau
ragiečiai apsivylė: Vaitkus iŠ 
Klaipėdos, kariškų lėktuvų ly
dimas, nuskrido Kaunan.

Nesutilpo į traukinius l

Tauragės kelionė buvo ne
maloni. Stotis kimŠtinai prisi- 
grudus žmonių. lakstančiai

IR VĖL SIŪLO DIDŽIAUSIUS BARGENUS NAUJAI ĮGYTU 
AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE.

Musų automobilių kainos dar niekuomet nebuvo taip žemos, kaip dabar. 
Mes garantuojame, kad tokių žemų kainų niekur kitur nerasite.
Kiekvienas karas yra . peržiūrėtas musų ekspertų inžinierių ir suteiks 
jums daug metų užganėdinimą ir patarnavimą. k
Mes priimsime jūsų seną karą į mainus, o kitus lengvais išmokėjimais,
PLYMOUTII—Vėliausia 1935 De-

Luxe sedan. Ne daugiau 80 die
nų senumo, 90 dienų garantiją 
isdiroėjų ir musų. Taipgi 
1934, lv33 ir 19d2 
DeLuxe sedan .......

HUDSON —z Naujausias 1935 
DeLuxe sedan. Negalima at
skirti nuo naujo. Taipgi 
1932 sadan kaip $ 4 Q C 
naujas ..............

BUICK—-Vėliausis 1985 sedan; ne
galima atskirti ' nuo naujo. 
Taipgi 2 J932 ir 2.
1931 sedanai po ........ 

.------- -- —------------------------- r-

FORD—Vėliausis 1935 sėdi n. Nau
jas . Taipgi 1983 ir 1982 se
danai ir Coupe, >265

Automobiles
SPECIALIS BARGENAS

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

sedan ............. ........ $165
FORD —• 1930, 4 durų sedan .... $175
PA1GE — 1928, 4 durų sadan.,.. $45

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

kėjimais arba mainysiu i kitą karą.
P, WALTERAITIS 

4614 S. Westem Avė.
Tel. .Lafayette 1829

PAIEšKAU brolio Jono Aukštolio 
paeina iš Lietuvos iš kaimo Miko- 
cių, 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- 
go, III. Juozas Aukštolis, 1712 E. 4 
St.. Brooklyn, N. Y.

ANT PARDAVIMO Tavernas Ci
cero], biznis gerai išdirbtas; parduo
siu už geriausi pasiūlyme. Ona Sveg- 
zdienė, 1412 S. 49th Avė., Cicero, III.

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

NASH—Vėliausia/1984 DeLuxe 6 
sedan. Gražiausis mažas karas 
Chicagoj. Taipgi 1933 ir 
1932 sedanai >275

PONTIAC—1934, 4 durų DeLuxe 
sedan, kaip naujas. Taipgi 
1932 sedan, >275

CHRYSLER—Vėliausis 1933 De- 
Luxe sadan, beveik nevartotas. 
Pamatykit. kad įvertinus. Taip

gi 2 1932 $4 A E
z sedanai ..................... IO v

-------------  ■.■Iį..„.,|į|i,ili n    „i, 

CHEVROLET — Naujausias 1934
DeLuxe sedan. Nevartotas 
Turi trunk, knėe action, air 
ratus. Taipgi: 1933 
sedan, vfcv

PLYMOUTH 1934 sedan, duos 
daug metu užganėdinimo. Mo
toras ir tajerai kaip - nauji.

. . Taipgi 1931, sedan ■ ęippg
1 " j..........—————4^/-——————————

GRAHAM 1934 sėdan, taip kaip 
iš dirbtuvės įr 1932 
sedan, tik Jū..:,..........

NIEKO NEJMOKET 12 iki 18 
mėnesių išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, mąle- 
yojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
kni

2511 Mihvaukee Avė. Bei. 4845

1931 PACKARD, tikras custohj 
pabudavotas $285., 1930 Buick 57 se
dan $245. Chrysler 65 sedan $195., 
Statykit savo sąlygas. Western 
Motors, 3966 Archer 'Avė.

COAL
Anglys

PAIEŠKAU Stanislovą Čibirą pa
eina iš Vilniaus rėd., Švenčionių pa
vieto, Daugėliškio parapijos, Kuiškės 
kaimo. 15 metų atgal dirbo ant bo
tų ir gyveno apie Detroit, Mich. Kas 
žinot kad gyvas ar miręs, malonė
kite pranešti pusbroliui Kajetonui 
KavaRSkui,' 4404 Sb. Wood SU 
Chicago, III. Už ką busiu labai dė
kingas.

TAVERN įsteigtas 9 metus. Ne
brangiai. Atsišaukit po 1 vai. po 
.piet. 7240 S. Racine Avė.
. III ■ III, I I .,11.1111 ■mmIĮ, W I 1 II I III I

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

Partners Wanted
' Pusininkų Reikia

žmonių pasirengę važiuoti į 
Kauną pamatyti Vaitkų. Trau
kinys buvo perpildytas. Neku- 
rie keliauninkai negalėjo tilpti, 
tad jie pasiliko ir laukė kito 
traukinio. O mums prisiėjo sta- 
tiems važiuoti iki Radviliškio.

Pasiekus Radviliškio stotį, 
turėjome persėsti į kitą trau- •' 
kinį, kuris ėjo tiesiai į Kauną. 
Mane stebino, kad ir- Radviliš- 
kyj nė kiek nemažiau žmonių 
laukė progos nuvažiuoti į ’Kau
ną, kaip ir Tauragėj. i

Važiuojant į Kauną ir pra
važiuojant kaimus, miestus ir 
miestelius, visur tik matėsi iš
kabintos vėliavos. Visa Lietu
va buvo pasirengus prie dide-

trumpą' lės šventės, prie istorinės šven
tės pasitikti lietuvį herojų, At-' 

lanto nugalėtoją. j
Kauną pasiekėm vakare ir 

kaip ir klaipėdiš- tuo laiku vis daugiau ir dau4 
giau žmonių rinkosi, taip kad 
Kaunas jau buvo perpildytas ir 
ne visi gavo vietų nakvynei.

Už poros dienų po musų at
vykimo sulaukėme Atlanto nu-' 
galėtoją ir nuo tada 
sutiktuvės, kurios da 
tęsiasi. ,

Trečią dieną po 
sutiktuvių apleidau 
Qrįžau Amerikon, 
skirtisi su nuoširdžiais draugais 
lietuviais. Gaila matant dings
tančius iš akių Lietuvos kai
mus, samanotas bakūžes, gra
žias girias ir žalių pievų vaiz
dus. Tuos puikius vaizdus, ku
riais aš grožėjausi savo jau
nystės dienose ir kuriuos aš 
da^ąr mačiau parvykęs į Lie
tuvą. Bet jau toks likimas —> 
reikia grįžti "pas savuosius.

F. Bulavv.

HUPMOBILE—DeLųxe 1932 sedan 
perfect, neatskirsit $9 
nuo naujo ......... ..... faww

REO — 1933 '-x DeLuxe sedan,
>295

I » I I III >1 Ij«i II— I iii iiiį ■■ ■ I niii^iiiiii I fa

PACKARD—1931 DeLuxe sedan, 
< puikus karas, nevar- 

totas ,tįk

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS', ANGLIS 

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

Tiesiog iŠ Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus. 

Tel. KEDZIE 3882.

$5.75 
6.00 
4.75

PAIEšKAU pusininko į Tavern 
bizni, vienai moterei perdaug darbo. 

3416 So. Wallace St.
....  rifa— ......... . ■ ■ ....... . ....  ■ ■■■■■ 

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS atsakantis žmo
gus už sargą naktimis prie vaisių 
stando. Atsišaukit Drexel 3689.

BUČERYS su cut rate patyrimu, 
kalbantis lenkiškai ir čekiškai turės 
pirmenybe, 844 W. 63 St.

prasidėjo 
ir dabar

Vaitkaus 
Lietuvą. 

Gaila buvo

■ ,.......... ........ . . -—
PARDAVIMUI Tavernas ir Lunch 

Room, parduosiu pigiai, priežasti 
patirsite1 ant vietos.

1142 S. Canal St.

PARDAVIMUI Tavern. visą arba 
pusę. Gera vieta, seniai išdirbta. 
Parduosiu už pirma pasiūlymą.

4752 W. 47 St.

PIGIAI parsiduoda Tavėmas su 
laisniu ir stakas — visokių tautų 
apgyventa — Renda nebrangi — 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. Kreipkitės po antrašu 

2906 S. Union Avė.

MES TURIME 1928, 1929 ir 1930 FORD, CHEVROLET, BUICK, NASH, 
STUDEBAKER, MARMON, OLDSMOBILE, REO, AUBURN, 
buvo įmainyti į musų naujai įgytus automobilius. A Visi yra geri. Jų 
kainos yra $10.00 iki $65.00 NE DAUGIAU 1 
PASINAUDOKIT ŠIA PUIKIA PROGA DABAR. PIRKIT 
KARĄ DABAR! V \
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedėliomis iki 9 vai, vakare,

G. M. DISCOUNT CORPORATION
, 2535 N. Crawford Ave.(PulaškiRoad) /

ATSIMINKITE MUSŲ NUMERĮt <•

kurie

SĄU

Furniturę & Fixtures
z Rakandai-Jtaisai

Žodis Chicagos Lietu
vių Draugijos 

Nariams

0 tos kainos kaip bu 
vo aukštos, taip 

ir tebėra
Chicagos Lietuvių Draugijos 

Jubiliejinis bankietas kitą šeŠ* 
tadienį, lapkričio 2 d., Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 S. Halstęd 
St. Pradžia 7:30 v. v., užbaiga 
4 v. sekmadienio rytą. Įžanga 
$2.00 asmeniui. Bet visi tie 
Draugijos nariai, kurie įrašo 
naują narį Draugijon, po vieną 
tikietą gauna dykai.

Visi Draugijos nariai, kurie 
esate nusitarę įrašyti narį 
Draugijon, kad dykai gavus į- 
žangos tikietę j Draugijos ban
kietą, malonėkite savo prospek
tą būtinai įrašyti iki ketvir
tadienio vakaro, spalių 31 d.» 
priduodant į ofisą ne vėliau kapi 
9:30 v. vakaro.

Apie komitetą kovai prieš aukš
tas. mėsos kainas ir kitus Ci
cero reikalus

šį pirmadienį, spalių 28 d., 
taipgi ketvirtadienį, paslių 81 
d., Chicagos Lietuvių Draugi
jos ofisas bus atidaras visą 
dieną nuo 9 ryto iki 9:30 v. 
vakaro—norintys įsirašyti arba 
turintys įrašyti naują narį 
malonėkite atvykti, čia paminė
tomis dienomis. Ryt, tai yrh 
sekmadienį, Draugijos ofisas bus 
atdaras nuo 9 iki 1 vai. Taipgi 
įrašymo Draugi jon reikialu. 
kviečiami atvykti.

Dar kartą primenant, kad 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
konkursas baigsis kito ketvir
tadienio vakarą, spalių 31 d. 
Iki pažymėtam laikui prašomi 
visi Draugijos nariai pasidar
buoti įrašydami naujų narių. 
Kiekvienas už savo pasidarba
vimą gausite tikietą į Draugi
jos Jubiliejinį bankietą.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
ofisas—f739 S. Halsted’ St.

« —Sekretorius.

CICERO— šiandien Liuosy- 
bes svetainėje įvyks metinis 
Raudonos Rožės parengimas. 
Garbės nariai gauts dovanas— 
gažius aukso žiedus, kuriuos 
parūpino laikrodininkas p. Po 
cius. Bet yra ir tokių, kurie 
žiedus nenori priimti.

Vakarą sudarys įdomus pro
gramas, kalbos, šokiai..

Geros naujienos pas Kareivius
Pereitą sekmadienį Lietuvių 

Kareivių Draugystė turėjo ber- 
taininį susirinkimą. Narių susi
rinko nemažai. Padidinta sve
tainė j vistfs padarė gerą įspu- 
d. Iš tarimų ir raportų gali
ma pažymėti keletą dalykų.

Ligonis Jonas šūkis dar te
besikankina su sulūžusia koja. 
Ims daug laiko, kol jis pasveiks. 
V. Balsį ištiko automobilio ne
laimė. Lengvai sužeistas.

Metinis draugijos parengi
mas jau čia pat. Visi nariai 
geram upe, skaitlingai dalyvaus 
vakarėlyje su savo draugais, 
kaip seni taip ir jauni. Pro
gramas nebus nuobodus, nes 
patyrę artistai jį pildys. P-s 
Andrejevo gerai išmankštyta 
grupe visiems patiks.- šokiams 
muziką parūpins “Peter Henry” 
orkestras, kurį veda Brighton 
parkietis p. Rudakas, Jr. Jis 
jau gerai užsirekomendavo pra
eityje ir retas kuris Cicero va
karas be jo apsieina.

Tik kad tos kainos nepuola

Raportą išdavė delegatai, pa- 
’ skirti į komitetą kovai prieš

aukštas maisto kainas. Kiek; 
darbo tas komitetas nuveikė; 
nežinia. Rodos daug dirbo, sa
kėsi, kad visos tautos ateina 
talkon, bet kainos kaip aukš
tos, taip aukštos. Bet komite
tas kiekvieną kartą ir prie kiek
vienos progos primena, kad 
jam reikia aukų. To “svar 
baus „veikimo išlaidoms Karei
vių draugija paskyrė ^3.00 Be 
j e, tasai komitetas pridavė ko
piją rezoliucijos, kurią siųs ma
jorui ir miesto tarybai. C. Ge
nis ją perskaitė atydžiai susi
rinkime, ir pareiškė, kad jeigu 
draugija ją pasirašys, tai aptu< 
rėš gedą. .

Čia prieš svetimtaučius 
reikai rausti ./•

Dabar čia visur tik ir kalba
ma apie Lietuvių Improvement 
kliubą. Mat, iš vieno kliubo, ir 
taip neskaitlingo nariais, pa
sidarė du. Kodėl tas pasidarė^ 
nežinia, bet kaikurie > sako, kad 
tai asmeniškos ambicijos rei
kalas. Atskalūnai laiko susi
rinkimus bažnytinėje salėje, ktfr 
smarkių vadų kamanduojami, 
eiliniai nariai tik linksi galvo
mis ir sutinka su visais tų va
dų didžiais sumanymais.

Kam tenka susidurti su sve
timtaučiais, tam tenka rausti 
dėl tokio įvykio. Jau ir taip 
musų spėkos silpnos, o čia vėl 
jos skaldomos ir patys kaltinin
kai to darbo nttduoda, kad jie 
nieko nežino. Gėrisi ‘‘skaitlin
gais susirinkimais ir gera tvar
ka”. Ar taip ilgai tęsis? Pa- 
gadyti labai lengva, bet kai 
reikia sutaisyti, tai užima pu
sėtinai laiko.

Pereitą šeštadienį čia skam
bėjo vestuvių varpai ir nuogtos 
dienos nebėra Miss Heleri Janu- 
šaitis. Ji dabar yra Mrs. Kiš* 
kūnas, laikrodininko J. Kišku- 
no žmona.—“N.” Rašėjas.

IŠSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTES 

PAS MOLER’I
Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbininku Teisių įstatymo 
atneš puikią pagelbą šiai profesijai. 
Prisirengkit veikliam Pavasariniam 
Sezoifui. Dieninės ir vakarinės kjia- 
sos. Pašauk—rašykit ar telefonuok.

MOLER SYSTEM - .
59 Monroe St. Central 6393

,t»? PRANEŠIMAI
} Apie 3000 lietuvių

■ ’’ A:' Vyru- ir mbterų ' •

CHICAGOS LDKCUVIŲ DRAUGIJOS
Ar Tamsti eąi nariu? \

Jeigu ' aesį^'lįit '' kod$I? . V 
CHICAGOS LIJET^VlŲ DRAUGIJOS 
f Konkųr^a^ Jjaį«sis spalio 81 d.

' Metas tilo] f Įsiems rašytis CHICAGOS U^T^IŲ*. DRAUGIJOS
Ofis^Sjatidarąą., 

Pirmadieniais, ketvirtadieniais visą 
dieną, o sekmadieniais iki 1 pp
?<."Krei0khė^i.^\ <•*'.

CHICAGOS LIWWIŲ DRAUGIJA
1739 Šd.' Halsted St.

(“Nauiičmi” name ?-ros lubos)

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

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

Susirinkime yra pasižadėjęs atsi
lankyti Chicagos Parkų Komisijoniė- 
rius, kuris kalbės Marųuette Parkų 
ištdisymo reikalų ir apie kitus par
ku klausimus. Yra pakviestas al- 
dermohas J. E. Egan, Cobk County 
Civic Council pirmininkas Wm. Stel- 
zer, kuris apkalbės musų taksų pa
dėtį. * ■ '

Visiems bus ko indomaus pasiklau
syti. Visi yra kvięčiami ateiti į šį 
susirinkimą. Pilietis.

DIDELIS IR GRAŽUS VAKARAS 
dėl Pavargėlių. Lietuvių, Rengia Lie
tuvių Tautiška Parapija, šeštadie
ny, Spalio-October 26. 1935 m. Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3138 S. 
Halsted St. Pradžia 7 vai. Vak. '■

' Kviečia L. T. P. Valdyba.
Taipgi ir Pasilinksminimo Vaka

ras įvyks Spalio 27, Parapijos sve
tainėj, 3501 S. Union Avė. . Pradžia 
7 vai. vakare • <

Kviečia Kun. S, Linkus ir
Komitetas. %

Chicagos Lietuvių Vyrų choro dai
nų pamokos atsibus pędėlioj spalio 
27 d. kaip 10 vai. iŠ ryto .gražioj 
Neffo svetainėje, 2485 S. Leavitt St. 
Visi choro nariai taipgi mylinti dai
nas, prašomi atsiląnkyti laiku.

' Valdyba.
; > ... ——r——

Extra. įdomias, prakalbas rengia 
Lietuvių Tautiškos Katalikų bažny
čios senoji valdyba, nedalioj spalio- 
Oct. 27 d. 1935 Sandaros svetainėj. 
814 W. 33rd St. Kuriems', yra Žin- 
geidu žinot tautiškos parapijos da
bartinis tikras stovis atsilankykit. 
Pradžia 8 vai. po piet. • -

L. T. K. B/v Valdyba. 
■ ■ -J < . V- • v f. ■. ■ ■■ ..... . .........

Marųuette Park Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubas laikys speciali 
mėnesini susirinkimą spalio 27 d. 
1985; 2 vai. po pietų., bažnytinėj 
svetainėj, 68 ir Wąshtenaw Avė. Visi 
hariąi pfašęmi atsilankyti i šį susi
rinkimą lt atsivesti savo draugus 
nes susirinkimas bus svarbus. Peti-^ 
cijos pagamintos, dėl tąisymo pąrkų 
ir <pravedimo, gatvekarių We$tern 
Avę. ir Kedzie Avę. tięsiog į miestą. 
Atlankys parku ;Romisijpnierius' ir 
13 wardo aldermOnas Iginąs ir tvar
do comitimen Flint ir, kiti kalbė
tojai, taipgi bus svarstoma kas link 
kėlimo taksu. Korespondentas F. B.

New CenturyTavern
3149 So„ Halsted St.

ŠIANDIEN SPALIO 26 d. ĮVYKS 
HOLLOWEĘN PARTY 

Bus užkandžių, gėrimų ir gros šauni 
orkestrą. Užkviečia

MIKE TARUTIS ir 
STELLA SHIURNA Savininkai 
NEW CENTURY TAVERNOS

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio sų Coil Baksais 
ir sinkom.( Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S, E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumt 5269.

, PARDUOSIU šildomą pečių, kuris 
sušildo 4 kambarius. Parduosiu pi
giai, 827 W. 34 PI. 1 lubos iŠ užpa
kalio.

• • . J .
-J I, l l?..l.. I|ĮJIJ , J,..l|......... ...  U .'.I ............u. ........................ ..

PARDAVIMUI — 2 šmotų miega- 
kambario setas, riešučio medžio. Pi
giai. Atsišaukit subatoj ar nedė- 
lioj, 4300' S.o. Kedzie. Ave.

DEGTINES pardavėjas. Geriau
sios sąlygos mieste. Visų standar
tinių išdirbyščių. Privatiški lebe- 
liai $1.00 už kėsą ir brangiau. At- 
silankykit ir persitikrinsit.

4824 S. Ashland Avė. *

" " 1 ' . . . ......... . b I , I .1.

NORIU pirkti įrengtą Tavern ar
ba restaurantą arba renduoti. Atsi
šaukit 2837 S. Emerald Avė., 1 
lubos.

Business Service
Biznio Patarnavimas

UNIVERSAL ŠTORAGĘ
V. BAGDONAS. Sav, 

Local ąnd Lęng Distąnce 
FurnitUrėUand Piano Moving 8406 s: ilalBUd Street 

< piione ’ Yards 8408 ,

NAMU SALININKU ATYDAI ; 
Musų biuras sutelks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais* Mažą narinė .mokes
tis. Atdarą kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai; Vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki "piet. < ?

LANDLORDS BUREAU np ( 
: CHICAGO Inkorporuotas 

, .1642 West Division: St* 
. Tek. Amitage’ 2951 •

Mes esamo - jau šiuo adresu virš 
• » \ ’ 5a met

TAISYKIT SENUS NAMUS
Mes esame patyrę per ilgus me

tus. . Taisome, dengiame visokių 
rūšių stogus, sidingus už prieinamą 
kainą. . ‘ . • . . /. . t

JOE LILE1KA
4135 So. Campbell Avė.

Tel> Prospect 3140

Musical Instruments
Muzikoslnstrumentai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentų 

$175 piano accbrdion special .... $90 
$18 Albert konrnetas—klemetas $6.50 
$35 Boehm Clarnet Co. sax, 

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

' Gitara $4.50. Visi bubnai.
GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
' 9|4 Maxwell St.

MisceUaneous for Sale^
Įvairus Pardavimai

FURKOCIAI PALIKTI PAS MUS 
Už STORAGE IR PATAISYMĄ

Taipgi kautai paimti į mainus, 
juodas ponv kautas ......

Rudas caracul ....................
Jap mink ...........................
Natūrai maskrat
Leopard kates ...................
American broadtail ........ .....
Northern sėal ....................
Tikra esątėm mink .........

Ir daug kitu.

Ekonomijos sekcijoj.
MILLER FUR CO„ 

166 N. Michigan Avė. 
Atd&ra iki 9 vakare.

Tikra esątėni mink ......
Jackettes
46. kailiuku scarfs nuo . $3 iki

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

$150

.. $8 
$18

PARDAVIMUI 2 karu medinis 
Portable garadžius už jūsų pasiu- 
lijima. 669 W. 14 St.

ŽUVŲ AKVARIUMAS, 15 galio
nų įtalpos kartu su standų. Gražiai 
dekoruotas, ir 8 didelės auksinės žu
vis. 3422 So. Morgan St. lst Floor.

GERB. Nauj ienų skaity to- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

REIKIA 2 vyrų, 'Kurie pažysta 
tavernų ir restaurantų savininkus, 
pardavinėti garantuotą polish, varto
jamą kasdien. Didelis komisas mb- 
kaYnas kasdien. Mažas depozitas 
grąžinamas po pirmo orderio.

MAHONY,
108 N, Dearborn St. * 

Room 514

PARSIDUODA Tavern, dėl to. kad 
nėra biznio. r“ 
žiureti. 2300 W. Northl Avė. 

... .. o—
Turite ateiti ir pasi-

PARSIDUODA Tavern ir pikniku 
daržas -r- Pigi • renda.' Graži vieta 
dėl gyvenjmo ir biznio — Randasi 
Willow Springs. Del informacijų pa
šaukite Willow Springs 43.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

PAIEŠKAU merginos arba mote
ries prie namų darbo Peter Skurkis, 
4134 N. Menard Avė.

PARDAVIMUI Tavern moderniš
kai ištaisytas, renda nebrangi, ge
roje vietoje. Priežastį patirsite ant 
vietos, šaukite telefonu Wentworth 
2936.

PATYRUS mergina prie naminio 
darba, 2 kūdikiai, geri namai — $6. 
Brown, 1161 >Lunt Avė. Sheldrake 
8222.

■ PARDAVIMUI Tavern, visa arba 
pusę. Gera vieta, seniai išdirbta. 
Parduosiu už pirma pasiulyma.

1752 W. 47 St.

Situation Wanted
. . Darbo. Ieško

APSUKRI moteriškė ieško darbo 
i restaurantą, užeiga arba i namus. 
3425 Sb. Emerald Avė., lst fl.

For Rent
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.' '

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

. 5104 Archer Avė.

BUčERNE ir grosernė su namu. 
Parduosiu arba mainysiu ant mažo 
namo arba į farmą.

6001 ,So. Carpenter St.

Fams for S&le

GYVENK UŽMIESTY 
DIRBK MIESTE

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

McKEOWN’S ACRE FARM S. 
Mes kalbame lietuviškai.

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

204 AKERIU farma mieste. Tin
kama dėl lotu. Didele barnė, ark
liai, gyvuliai ir javai. Elektriką. 
Be bėgančio vandens. Parsiduoda 
dėl mirties. Mrs. Paul Lynch, Carney. 
Mich.

RENDON 5 kambariu flatas arti 
gatvekarių linijos, nebrangiai, Brigh- 
ton Parke, 2852 W. 39 St.

PASIRENDUOJA 3-jų didelių
kambariu frontinis flatas, gražiai
ištaisytas, pigi renda, prie karų li
nijos, po adresu 667 W. 18 Street. 
Klauskit savininko, 2-ros lubos iš 
užpakalio, i

Furnished Rooms
RENDON kambarys apšildomas, 

prie mažos šeimynos, arti gatve
karių; vaikinui ar merginai. Bun- 
galow. 7042 S. Campbell Avė.

ANT RĖ&DOS 2 kambariai dėl 
dvieju vaikinų, šiltas vanduo, gera 
transportacija. 4203 S. Rockwell 
St. 1 lubos.

ŠVIESUS, patogus kambarys ren
don dėl vaikino ar merginos ar že- 
notos poros.

7043 So. Rockwell St.

KAMBARYS rendon apšildomas, 
pavieniams, dviem vaikinam, dviem 
merginom, ar vedusiai porai yra ga- 
radžius, 4913 S. Keeler Avė. 2 lubos.

RENDON 3 kambariai apšildomi, 
naujai įrengti, antros lubos. Prie ma
žos šeimynos. 4026 S. Artesian Avė.

KAMBARYS dėl vaikino, mergi
nos ar ženotos poros; apšildomas, 
su visais patogumais. Pirmos lubos.

. 7034 S. Rockwelf St.

RENDON kambarys su visais pa
togumais, bloko nuo gatvekario. 
Pavieniui arba vedusiai porai.

6224 So. Talman Ąve.
........   ...............—»i-ii.iii m——   

RENDON-. apšildomas kambarys, 
vyrui — Kreipkitės iki 4 vai. 8256 
So . Union Avė. 1-mos lubos.

RENDON geru šildomas kamba 
rys, vaikinui, be valgio. 8237 
Lituanica Avė. r flatas.

Exchange—Maigai
MAINYSIU grosernę iri bučernę 

 

priskaitant 1—6 kambarių Ur 1—-4 
kambarių flatus ant 2 
bungalow Benvyne arba 
Tel. Willow Springs 68, 
Archer kampo.

arba 
Cicero i. 
-rd ant

:> Real Estete For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

"■ "• "v-- ■■ ■ ■■

PARDAVIMUI 6 kambarių cottage 
arba bungąlow, Mt. Greenwood. 2 
kapų garadžius, vištininkas, bamė, 
daugiau pusė akerio žemės — Su ar 
be stako ir mašinoms. Arba mai
nysiu ant namo Brighton Parke ar 
Marųuętte Parke — Agentai neatsi
šaukite.

10424 So. Trumbull Avė.r

PRAPERTfi, 6 flatai, geroj vie
toj, parduosiu už puse kainos. Ma
žai skolos. Mainysiu i gera farmą. 
Slaužis, 2147 Webster .Avė.

PARSIDUODA FORECLOSERIAI 
Gražiausis moderniškas bungalow — 
apšildomas. Kaina tiktai $4600. 6 
kambariu rezidencija — apšildoma— 
kaina tiktai $3000. Medinis cottage 
— apšildomas r— kaina tiktai $2000. 
Taipgi 6 flatų namas po 5 ir 6 
kamb., kampinis arti gatvekarių. 
Kaina tiktai $17.000. 1

Visos prapertės randasi Marouette 
Parke. Adresuokite

CHAS. URNICH
56 W. Washington St.

Room 514

PARDAVIMUI — 5 kambariu 
bungatow paimtas kaip forekložiur 
Lotas 50x200. $4000. 9737 South 
Peoria St. Monroe 8170.

South

5 KAMBARIŲ didelė bungalow 
fumisu apšildoma, kaina $3500, turi 
turėti $2000 cash. 5613 S. Fairfield 
Avė. Namas atdaras nedalioj nuo 
1 iki 4 po pietų,  ... —. — ,




