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bedarbiu
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Busią pristatyti prie dar 
bo iki gruodžio 1 d.

KARAS IR AUTOMOBILIS — GYVYBIŲ NESIGAILI Sušaukė speciali Illi 
nois legislaturos 

posėdį

Anglija vis dar didi 
na laivyną Vidur

žemio juroje

Nors padėtis šalyje gerėja, bet bedarbiu 
šelpimo išlaidos didėja

Prižada pristatyt 
prie darbo 3,500,000 
šelpiamų bedarbių

tijos irgi turi prisidėti savo lė
šomis prie tų darbų, tai tas dau
giausia ir trukdė, nes miestai 
nors ir nori darbų/ bet patys 
prisidėti prie jų nenori ar ne
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(N i ■■■■
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Illinois valstija turi pristatyt^ 
prie darbo 183,000 ^bedarbių 
iki lapkr. 25 d.

CHICAGO.—šelpimo adminis
tratorius Hopkins įsakė Illinois 
viešųjų’ šelpimo darbų adminis
tracijai iki lapkričio 25 d. pri
statyti prie darbo 183,500 šel
piamų bedarbių.

Tokis įsakymas administraci* 
joje sukėlė sumišimą, nes ji to 
nesitikėjo, kadangi buvo mano
ma, kad tie bedarbiai turi būti 
suimti tik iki sausio 1 d. Da
bar administratoriai nebegalės 
vilkinti su darbais, bet turės 
sunkiai padirbėti, kad visiems 
bedarbiams surasttidarbo.*- ’

% v’* .Y

Iki gruodžio^ 1d. prižada suimti 
3,500,000 bedarbius

WASHINGTON, sp. 29. — 
šelpimo ir daubų progreso ad
ministratorius Hopkins šiandie 
prižadėjo prezidentui Roosevel- 
tui, kad jo administracija iki 
gruodžio 1 d. pristatys prie šel
pimo darbų 3,500,000 dabar šel
piamų bedarbių.

Hopkins buvo atsilankęs pas 
prezidentą išduoti raportą iš sa
vo veikimo ir bedarbių šelpi
mo.

Iš to raporto pasirodė, kad 
skaičius šelpiamųjų bedarbių, 
nežiūrint gerėjančių laikų, \ie 
tik nesumažėjo, bet dar žymiai 
padidėjo. Padidėjo ir bedarbių 
šelpimo išlaidos.

Tuo gi tarpu pristatymas be
darbių prie šelpimo darbų toli 
nerodė to progreso, kokis buvo 
pirmiau numatytas. Preziden
tas jau pirmiau buvo prižadė
jęs pristatyti visus šelpiamus 
bedarbiui 
darbų iki 
ikišiol tik 
imta.

Dabah*, 
Roosevelto 
pasižadėjo
darbų programų, kad butų ga
lima 3,500,000 šelpiamų bedar
bių pristatyti prie darbo bent 
iki gruodžio 1 d.

Bet ar tai įvyks, dar sunku 
numatyti ,nes ikišiol vis nesi
sekė surasti tinkamų šelpimo 
darbų projektų, nes tie darbai 
turi būti su laiku apsimokan
tys. Kadangi miestai ir vals-

Be to trukdė ir nesutarimai 
pačioje valdžioje. Pav. ir dabar 
generalinis kontrolierius McCarl 
nusprendė, kad valdžia negali 
skolinti pinigus, o todėl ir sta
tyti bedarbius, pravedimui fe- 
deralinių kelių. Tas irgi žymiai 
sumažina šelpimo darbus, nes 
ikišiol bedarbiai daugiausia ir 
dirbo prie pravedimo kelių.

Tas -pats McCarl sutrukdė ir 
namų statybos programų.

Tokie nesutarimai trukdo 
darbų ir neleidžia skubiai iš
dirbti šelpimo darbų projektus 
ir suteikti šelpiamiems bedar
biams kad ir menkai apmokamų 
darbų.

Z

‘ Į Death rodė th»», jyar.

prie viešųjų šelpimo 
lapkričio 1 d. Bet 
maža dalelė liko su-

matyt, prezidento 
verčiamas, Hopkins 
skubėti su šelpimo

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai ptana-

Giedra; biskį šilčiau.
Vakar 12 vai. dienų Chicagdj 

temperatūra buvo 58°.
Saulė teka 6:19, leidžiasi

4:48.

Galutiniai Klaipėdos 
krašto seimelio rin

kimą rezultatai
LONDONAS, sp. 29. — Iš 

tiktų šaltinių patirta, kad An
glija nepaliauja didinusi savo 
karo , laivyną Viduržemio juro
je, taipjau be paliovos kon-z 
centruoja karo lėktuvus Egyp- 
te. .

Nors Italija ir atitraukė nuo 
Anglijos sienos Italijos kariuo
menę Libya tyruose, bet to ne
padarė Anglija. Nors Anglija 
ir sako, kad apie jokias milita 
rines sankcijas negalvojama, 
tečiaus ji stiprina savo pozici
jas, kad galėtų padaryti į Ita
liją didelį spaudimą, jei matys 
tam reikalą.

Užsienio reikalų ministeris 
Hoare paskelbė, kad jis pats 
važiuos į Genevą kartu su kapt. 
Eden. Spėjama, kad kapt. 
Eden pertoli nuėjo su4 sankci
jomis ir todėl konservątyviš- 
kesnis Hoare norėtų jį prilai
kyti. Tečiaus valdžia skelbia, 
kad Hoare išvykimas į Genevą 
visai nepakeis valdžios politikos 
ir jis vyksta tik todėl, kad jis 
pats nori dalyvauti posėdyje, 
kuraime bus svarstomas svar
bus sankcijų klausimas.

Matyt, pačioje Anglijos Vąh 
džioje yr^nęsutarimąs.
Bald^in ^skęlbia, kad Anglija Wnk< susivienijimo Stepas

SPRINGFIĘLD, III., sp. 29. 
—šiandie susirinko specialiam 
posėdžiui Illinois legislatura, 
sušaukta gubernatoriaus Hor- 
ner, kuris jai prisiuntė ilgą 
raštą su pažymėjimu kokius 
darbus ji tu‘ri atlikti.

Tarp kitko gubernatorius rei
kalauja, kad butų pakeisti vals
tijos senatvės pensijų įstaty
mai ir ^suderinti su federali- 
niais įstatymais, kad valstija 
galėtų gauti federalinės valdžios 
pagelbą. Taipgi pareikalavo, 
kad valstija įvestų nedarbo ap- 
draiidą, Suderinant ją su fede- 
raline nedarbo apdrauda. Rei
kalauja ir naujų įstatymų di
desniam apsaūgojimui dirban
čių dirbtuvėsė darbininkų, mo
tinoms pensijų ir t. t.

Gubernatorius reikalauja ir į. 
statymų, kurie palengvintų 
valstijai'• ir joą; ini^tapis gauti 
pinigų iš federalinės ? valdžios 
viešiems darbams.

Reikalauja įvesti draiverių 
laisnius

Gubernatorius reikalauja pa
pildyti pereitapi legislaturos po
sėdyje priimtus naujus įstaty- 
tnUs jAųtęinphiiistamš ?, ir siūlo 
'uždrausti greitesnį o važiavimu 
vieškeliąis, kaip 45 myl.,į vai. 
Tadą busią išvengta daug ginčų 
apie nelaimes, kurios įvyksta 
dėl greito vtfžiavimo. \

Gubernatorius taipjau siūlo 
įvesti draiverių laisnius, kad 
kiekvienas automobilistas išlai
kytų kvotimus ir kad nepatyrę, 
neatsakantys ir pavojingi žmo
nės negalėtų automobilius vai
ruoti. Siūlo taipgi sugrąžinti 
teisę mažų kaimelių taikos tei
sėjams (justice of peace) ir po
licijos magistratams teisti au-. 
tomobilistus. Ta teisė buvo 
panaikinta pereitame legislatu
ros posėdyje, nes iš gaudymo 
automobilistų jie padarė tikrą 
raketą.

Kaip tik prasidėjo legislatu
ros posėdis, senatorius Lough- 
ran iš Chicagos tuoj aus pasiūlė 
panaikinti 3 nuoš. prekių tak
sus (sales tax) visuomenės ap
tarnavimo įmonėms. Tokio tak
sų panaikinimo nebuvo numa
tyta gubernatoriaus, todėl ga
lima tikėtis aštrios kovos. 
Loughran sako, kad kompani
jos vistiek nemoka taksų, jei 
jos negali uždėti taksus ant var
totojų, ar pakelti jiems elektros 
ir gaso kainas.

KLAIPĖDA. X-U. Elta. — 
Vakar popiet Klaipėdos apygar
dos rinkimų komisija baigė 
skaityti Juknaičių ir Skėrių ir 
pasilikusius gičytinus balsus. Iš 
viso, suskaitymo davinius, Klai
pėdos apygardoje buvo paduo
ta 1,957,604 kortelių, iš jų vi
suomenės sąjungai ir laukinin 
kų centrui teka 225,467, darbi
ninkų susivienijimui —144,121 
ir vienybės sąrašui —(“Ein- 
lieitslistė”) — 1,588,016 balsų 
kortelių. Tokiu budu renka
masis skaičius busiąs 67,504. 
Visuomenės sąjungos ir lauki
ninkų centro .blokui teksią trys 
atstovai, jos likutis busiąs 22, 
955. Darbininkų susivieniji
mui teksią du atstovai. Jo li
kutis busiąs 9,113 ir vienybės 
sąrašui (“Einheitsliste”) tenka 
23 atstovai ir likutis 35,424. 
Esant didžiausiam vienybės są
rašo (“Einheitsliste”) likučiui, 
jam teksiąs dar vienas atsto
vas ir jis turėsiąs 24 atstovus. 
Tokiu budu į seimelį busią iš
rinkti: iš visuomenės sąjungas 
—Viktoras Gailius ir Jonas Ky- 
br^ncas; iš laukininkų centro

'■ .................... ■' ;

Statistinės žinios parodo, kad nuo 192^ metų iki šių metų 
I.

Automobiliai užmušė" 388,936 Amerikoje?Didžiajam Kare 
amerikiečių kareivių žuvo 244,357.

Italija Š : jau • d mokina pradžios' automobiliai■ užmušė v4ąuĮįiĄU negu karas
a A * A. 1 A Lt J «■> * 000/At)Zy*. 1 ; A ' ■' » t"11!* n 4 lAz

gyventojus kaip sku
rsti laike sankcijų

Patirta,RYMAS, sp. 29.
kad Italijos vąldžia išleido sa
vo gyventojams instrukcijas 
kaip jie turi kovoti sankcijas, 
ką pirkti ir kaip prisitaikinti 
prie aplinkybių, kada šalis gal
būt pritruks būtiniausių reik
menų, metalų ir pinigų.

Vakar fašistai šventė sukak
tuves fašistų pasigrobimo val
džios. Kitais metais tos /su
kaktuvės būdavo labai iškilmin
gai švenčiamos. Bet šiemet jos 
praėjo be jokio entuziazmo, 
prislėgtos. Net ir pats Musso- 
lini neįstengė pasakyti nors 
kiek karštesnę kalbų.

Italai paėjo dar 25 
mylias ir artinasi 

prie Makale
Ethiopai sako, kad ikišiol nie

kur nebuvo didelių mūšių? ir 
kad tik dar 1,000 ethiopų žu
vo kare

Italija jaą prašo iš 
Anglijęs taikos 
v pasiūlymų

■Nori žinoti ką Italija gautų dą- 
“ bar, jei sustabdytų karą Af
rikoj

Del surasto namuose 
vyno policija 
sumušė moterj

NEW YORK, sp. 29. — An- 
tonio Capello iš Mariners Har- 
bor, S, L, pasiskundė federali- 
niam komisionierįui Brooklyne 
Fay, kad pehki policistai, kurie 
jį ir jo žmoną areštavo, užtikę 
jų namuose italioniško 
taip jo moterį, 12 vaikų 
ną sumušė, kad j ir ir 
tebeguli ligoninėj,

Jie buvo areštuoti už 
mą vyno, už kurį nebuvo su 
mokėta valdžiai taksų.

vyno, 
moti- 
dabar

laiky-

Serga daug muviu 
aktorių

HOLLYWOOD, Cal., sp. 29. 
—šiuo laiku sunkiai serga dau
gelis žymių mūviu aUktorių. 
Pavojingiausia serga buvusi 
garsi aktorė Mae Marsh ir Gor- 
doh Westcott. Jų abiejų padė
tis yra kritiška.

Taipjau sunkiai, bet ne tiek 
pavojingai serga Adolphe Men- 
jou, jo žmona, Buster Keaton 
ir John Barrymore.:

■

ADDIS ABABA, sp. 29. — 
Manoma, kad Italijos kariuome
nė šiaurinėj Ethiopijoj dabar 
yra pusiaukelėj tarp Aduwa ir 
Makale. Labai galimas dalykas, 
kad italai užims Makale atei
nančią savaitę.

(Presos žinios sako, kad ita
lai pastaromis dienomis paėjo 
j priekį dar 25 mylias).

Makale civiliai gyventojai ap
leido miestą, bet delei lėto žy
giavimo Ethiopijos armijos, 
miestas negalės būti apgintas.
' Valdžios atstovai sako, kad 
nežiūrint italų skelbiamų dide
lių pergalių, jokio didesnio mū
šio ikišiol nebuvo. Ikišiol kare 
žuvo tik 1,0.00 ethiopų ir tokių 
mūšių, kokius skelbia italai, vi
sai nėra buvę.

Italai ikišiol veržėsi į Ethio- 
piją labai atsargiai ir išlėto, 
nuolat stiprindami užimtą teri
toriją, taip kad jų pocizija pa
sidarė stipri ir ethiopams btfs 
sunku atmušti, jei ethiopai ir 
prisirengs dideliam/ mušiui.

Daugelis mano, kad ethio
pams niekad nebepasiseks atsi
imti Aduwos ir kad bus labai 
sunku atsiimti ir Makale, jei 
tas miestas buš atiduotas ita
lams. Ethiopų gi kontratakos 
dar negalima tikėtis bent per 
dvi savaites.

PARYŽIUS, sp. 29. — Itali
ja, atmetus jos pasiūlymus liu
kui Ethiopijos, dabar pati pa
prašė iš Anglijos taikos pasiū
lymų ,kad sužinoti ko ji gali 
tikėtis gauti, jei dabar sustab
dytų karą Afrikoj.

Gautomis iš užtikimų šalti
nių žiniomis, Francijos premie- 
ras Lavai ir Anglijos užsienio 
reikalų ministeris Hoare vykstą 
į Genevą pilnai susitarę veikti 
bendrai visais svarbiausiais 
klausimais;

Kiek žinoma, jie susitarė ne
siūlyti Italijai daugiau, negu 
buvo pirmiau , pasiūlyta, nors 
tuos pasiulymuš Italija atmetė 
kaipo nesvarstytinus.

Iš kitos pusės, Franci j a su
tinka kaip galima greičiausiu 
laiku pritaikinti Italijai visas 
galimas ekonomines sankcijas.

Nors italai ir nori žinoti nau
jas taikos sąlygas, bet niekas 
nemano, kad jie jau* butų pa
siruošę daryti taikų, ar priim
ti Anglijos ir Francijos sąly
gas.

nedarys jokios blokados, jei 
nebus gavusi pritarimo didžių
jų neutralių valstybių. Bet An
glija visuomet svyruodavo ir 
nuosprendžius daro tik pasku
tinei minutei atėjus.

Bet ir nesitikima svarbių 
nuosprendžių, nes už trijų sa
vaičių įvyks Anglijos parliamen- 
to rinkimai ir iki to laiko ne
bus laikoma kabineto susirin
kimo.

Atsisakė sudėti prie
saiką vėliavai, paša
lintas iš mokyklos

Baltrimas ir Kazys Pranaitis. 
Iš vienybės surašo (“Einheits 
listės”) bus išrinkti: August 
Baldszus, Carl Borrmann, The- 
odor Borbe, Otto Bergens, 
Michel Jakuszeit, TheodorSten- 
zel, Willy Betke, Adolf Mo- 
nien, Albert Engelien, Bern- 
hard Mielke, Joham Tiedecke, 
Fritz Bingau, Georg Plogsties. 
Friedrich Galeiva, Emst Reich- 
ardt, Arthur Papendick, DaviJ 
Waitschies, Jonįs Pokalnishkies, 
Walter Pfeiffer, Christoph 
'Schmidt, Ernst Surrau, Rudolf 
Schwindt, Fritz' Roespell ir 
Gustav Rutkowski.

ŠPARLANR 111.,-šp. 28.:,— 
Du maži NfcKeeL vaikai žuvo 

tfnaikino jų tėvųgaisre, kuris 
ūkio namą.

’ • . /

Dar du New Yorko 
gangsteriai peršauti

NEW YORK, sp. 28.— Savi
tarpinėj kovoj tarp gansterių, 
kurioj jau šeši žymus gangste
riai liko nušauti ir keli sužeis
ti, šiandie liko peršauti dar du 
italai. gąngsteriąi, kai & ban 

pasisamdytą 
gal mirtinai

dė įeiti į ką tik
Ąbunaujų butų, 

sužeisti.;

Jungt. Valstijų vice
prezidentas p a s 
Japonijos mikado

WEYM0UTH, Mass., sp. 29 
—Iš vietos high school liko pa
šalintas Charles Newcomb, ai
nis Betšy Ross, kuri padirbo pir
kių Amerikos vėliavų. Pašalintas 
todėl, kad dėl religinių įsitiki
nimų, atsisakė sudėti ištikimy
bės priesaikų vėliavai. Jis ir jo 
motina priklauso Jehovos Liudi
ninkų religinei sektai. Jo tėvas 
yra pasimiręs nuo kare aplai 
kytų žaizdų.

Massachusetts valst. jau 11 
vaikų pašalinta iš mokyklų už 
atsisakymų saliutuoti vėliavų, 
kaip to reikalauja valstijos įsta
tymai. Vien iš Saugus mokyk
los pereitų savaitę liko pašalin
ti 7 vaikai.

Japonija vėl protes 
tuoja Chinijai

PEIPING, sp. 29. — Japo
nijos armijos komanduoto jas 
šiaurinėj Chinijoj pasiuntė šiau
rinės Chinijos valdžiai protes
tų prieš ant i-japoniškų chinie- 
čių veikimų šiaurinėje Chini- 
joje.

Numatoma, kad Japonijos 
tikslas yra visai atplėšti šiau
rinę Chinijų ir sudaryti joje 
“nepriklausomų” valdžių, kaip 
kad tokiu4 būdu japonai pasi
grobė Manchukuo, Manžuriją ir 
Jehol.

TOKO, sp. 29. —- Jungtinių 
Valstiją vice-prezidentas John 
Nance Garner, taipjau atstovų 
buto pirmininkas Byrns lankėsi 
pas Japonijos mikado Hirohito. 
Tai buvo dar pirmas Jungtinių 
Valstijų vjce-prezidento apsilan 
kymas pas mikado.

Garner yra atvykęs į Japoni 
ją su visu buriu kongresmanų. 
Jiems čia keliami nuolatiniai po
kyliai. Aplankę kelis Japonijos 
miestus visi’ jie išvažiuos į Fili
pinus, kur dalyvaus Filipinų res
publikos 
se.

Kalėjimas už bučki
Palestinos arabai su
streikavo prieš žydus

inauguracijos iškilmė-

HEIDESHEIM, Vokietijoje, 
sp. 28.—-Vietos žydas sankrovi- 
ninkas liko nuleistas vienam 
mėnesiui kalėj iman už pabu
čiavimų pas jį dirbusios vokie
taitės. Juos besibdčiuojant už 
tiko kita pardavėja ir įskundė. 
Negelbėjo ir bučiuojamos mer
ginos prisipažinimas, kad ji pa
ti noriai davėsi bučiuojama. 
Teismas, nusprendė, kad žydas 
įžeidė ne tik vokietaitę, bet ir 
visų Vokiečių tautų ir pasiuntė 
žydų .fcatejiman.

. JERUZOLIMAS, sp. 27. — 
Palestinos arabai paskelbė gene
ralinį streiką prieš žydus už jų 
šmugeliavimą ginklų. Tečiaus 
streikas yra tik dalinis ir iki
Šiol buvo palyginamai ramus.

Betgi Palestinos ir Anglijos 
policija yra apsiginklavusi ir 
pasiruošusi galimiems neramu
mams.

MILWAUKEE, Wis., s. 27.- 
41 nepriklausomas teatras užsi
darė, sustreikavus jų darbinin
kams. Streikas kilo dėl algų.
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Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
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3343 South Halsted SL 
TeL Boulevard 1401

THE WORLD AT 
AGLANCE

Horner's Pick-Pocket Tax 
Cheap Symbols of Success 
Borah, President-maker 
Police and Politics 
Kelly Turns Censor 
Rubbing Aladdin’s Lamp.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

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

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

TeL\ SeeĮey 7380
Namų telefonas Brunswick 0597

all is coming November 10. 
both the English and Lithu- 
columns of this paper for 

Lovely Ga- 
—bunni.

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

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

hobgoblins, spooks and spi- 
could rešurrect from the 
grave we will have at our 

Halloween party and dance

' ' S. M. SKUDAS
718 West l8th Street Phone Monroe 8377

A J. F. EUDEIKIS 
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

Midas comes again, finds Galatea 
alive, and woos her with presents 
and riches, which she accepts, while 
she rejects the giver. Pygmalion 
dišcoyers her intrigues with Midas, 
and finally with Ganymedė; and, 
in his despair, prays Venus to tum 
Galatea back to Stone. She again 
becomes a statue, and is then sold 
by Pygmalion to Midas,

AND
This 

Watch 
anian 
more news concęrning 
latea.”

It is being rumored around town 
that many novėl costumes were in 
evidence at yoųr Halloween Party 
lašt Saturday.

L. Y. S. invltes those costumes and 
their' donners to attend a Mar- 
ųuerade Bali, this Saturday nite at 
8 p. m., at the South Town Ball- 

Prizes 
awarded thė mest novai

as soon as they are
excavated from under an avalancho 
of confetti and bajloons. Their
owners will be required to part
with the pajtry šilta of fhirty five

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

• LACHAWICZ ir SŪNUS
2314\Vest 23td Place PHones Cana] 2515—Cicero 5927

Whht 
rits we 
Oct. 81 
belated 
this Sunday night.

Our cohorts of workers will travel 
out to fields of corn saddened by 
autumn, pick Up the drooping, pro- 
perly discolored stalks, search for 
pumpkins and such and bring all 
back to Neffas’ Hali, 2439 South 
Leavitt, Of course, most everybody 
knows that is where we hold rehear- 
sals. Chuck Matekunas, temporarily 
sočiai chairman, is exerting hercu-

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Ląfayette 3572

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Paying an income tax of $52,000 
at 8iXį Jackie Coogan at eight was 
eaming $80,000 a year—$5,000 more 
than the President of the United 
States. At 21 he inherits a coėl 
million. Shirley Temple, today 
Amėrica’s highest paid *.youngster, 
at the grizzled age ,of . six receives 
$14100 a week.

How many of these rubbers of 
Aladdin’s lamp attained their posj- 
tion by practicing the good old co- 
pybook rules about industry and 
thrift, honesty and clean living? 
How many other folk all over the 
world have faithfully followed those 
niles and yet are unknown or on 
the dole ?

Does luck rule life? Is man būt 
Fate’s pawn?

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street , Phone Canal 6174

until then — Viso labo

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

Pirmyn, believiųg that the extra- 
ordinary is entęrtaining, presents 
for its initial periormance ,this sea- 
son, an opera that features a quaint 
and unique plot cųlled from mytho- 
logy. And “Lovely Galatea 
is the title, is called 
a comic vein.

COMPOSER
Franz Von Suppe, 

light opera composer 
and best known by us for his 
and Peasant” overture, wrote

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po piietų 

7 iki 8 vat Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Nuo Reumatiilcų Skausmų 
reikalaukit. visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumstiztaas ir širdies ligos Jo 
speeialybi

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

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

This Saturday evening at eight, 
admist the tall corns talks all types 
of gnomes and ghosts will scamp 
around the South Town Hali, 6319 
So, Ashland Avė. We hope that you 
and you and you will also be there 
to take part in the revelry that will 
take place. Streamers and sweet 
tunes of music will “float through 
the air with the greatest of ease”. 
Simlarly, while holding your part- 
ner olose in your arms, you will 
like-wise glide easily and smoothly 
to the floating strains. By all means 
— be there!

Lašt vveekend a few more cele- 
brations took place. Some attend- 
ed the surpityse party given by 
Stella Mikashus in honor of her 
brother, Andy. There were great 
many LYS faces and each one 
seemed to have had enjoyed the 
party greatly. And food — to eat 
and bust. They mušt have expected 
Venus there, būt she had a birth- 
day of her own way out in the 
western sticks where the streets are 
knee deep with mud... A couple of 
members attended the artist bąli at 
the Drake Hotel; others attended 
L. U. C. Halloween Party. We 
heard that Biruta R. was dressed 
as an “Efendiyeh — an Arab lady 
of distinction”«. Tisk, tisk, tisk — 
we can see where inwardly she 
wished that shė would have been 
able to be an inmate 
with some shei'k, dar 
near her.

6812 So.
Be there any time 

Reserve the ninth 
a celebration in Melrose 
s take place

Politics 
departments. Politics 
policement to thair- death, and /when 
the officers “get their man**,' poll- 
tical fixers see to it that the raCkė- 
teer escapes the proper penalty for 
his crime. •

“The police forces of this country

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

TeL Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo 6 iki i

Apart Šventadien:

Hidden in Velveeta’s richly mild 
Cheddar Chv-eae flavor are health- 
protcctive elemente of many foods.

It’s wonderful for children. Servo 
Kraft V ei v ee ta—in sandwiches, in 
cooked dishes ... often!

If Senator William E. Borah of! 
Idaho is not himself the Republican 
candidate for president in 1936, he 
may name that party’s Standard 
bearer, as Bryan did for the "berno- 
crats in 1912. Hence, the race-run- 
ner for the Republicans will pro- 
bably be a Progressive.

This fact may split the Republic
an party as Theodore Roosevelt did 
in 1912, because the G. O. P. die- 
hards cling to the past as a dog 
returns to his vowit. Or Borah’š 
action may throw many, conservative 
Republicans into the arms of Frank- 
lin D. Roosevelt as the lesser of two 
evils.

Again, a Progressive Republican 
candidacy may draw back into thė 
G. O. P. fold men likę the LaFol-> 
lettes of Wisconsin and Norris of 
Nebraska, men štili uncomfortkble 
i n the Democratic bed.

Or yet again, a Progressive stand- 
ard-bearer for G. O. P. will force 
Roosevelt to make his platform 
even more Progressive to compete 
with his oponentą, as the BullMoo- 
sers did in 1912 with Wilson.

The Republicans really ought to 
choose a conservative likę Colonel 
Frank Knox, publisher of the Chi- 
cago Daily News. Then the two 
major parties, one conservative, 
one Progressive, would really repre- 
sent different things, likę Bennett 
and King in the recent Canadian 
election. Too often the difference 
between the Republicans and the 
Democrats is exactly the difference 
between twedledee and tweedledum.

Nothing 
mosphere 
as a real 
parties.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

This Thursday two 
take place that will 
presence of the members 
are going to Marquette Park, others 
to the Norwegian “Leikaringen”. 
Both places promisee to show their 
visitors a good time. Bring your 
membership cards along to either 
place if you intend to attend. Those 
going to the “Leikaringen“ meet at 
BeĮiajus’ home not later than šėven 
thirty, for the voyage is distantr 
all the way nortĮ) to Fullerton and 
Kilbburne; * The* Marquet*A 10—— 
will hold their fiesta at, 
Westem Avė. 
from eight on 
of No v. 
Park, ; 
will be given in next weeks 
and

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

vely Galatea’1 
his life.

CAST
j<There are oųly foųr roles in “Lo* 
vely Galatea”. The whote set-up is 
a natūrai, for the. roles are to be 
interpreted '.'by "'thų ' VinagėnB. Tlįeėė 
foUr people have been trained toge- 
ther and have sung ' togeihev on 
many occasions. Thus, we can ex- 
pect a working unity and smooth 
performance. Of coųyse, the chorus 
will appear in this ' performance, 
singlng and incidentalizing in their 
alwąys commėndablų way. Of the 
Villagers, Albina Trllik will enact 
the part of Gala|ėa,fthė. statue that 
comes to’lifo: Štelį- Rimkus will 
characterize Ganymede, a handsome 
Greek youth; Johh Rukstala will be 
Pygmalion, a scųlptor; aiid Frank 
Pūkis will be Midas, a distinetly dis- 
tasteful art patron.

to many Amėricans 
taboo, while people 

discuss, think arevintel- 
socialists, or 

should be 
deported to

1410 SOtith 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

PLOT
The plot of 

ūncomplicated, sityple1 and short. It 
opens with a chęrus of Grecians 
going to worship ,at the temple of 
Venus, at dawn. Ganymede declines 
to fdllow thęm, pret 
His master, Pygmal 
made a beaUtiful statue of his ideal 
Galatea, goes to thėr temple. In his 
absence, Midas, a rich money-lend- 
ing art patron, čalls, f and for a 
bride, is shown th-e ^eautiful statue} 
meanwhile, Pygmąlion returns and 
drives Midas out,rto his great dis- 
gust. In answer td ' Pygmalion’s 
prayer, Venus gives life to the sta
tue, į and Galatea fajls in love with 
the seulptor, thę (irst man she 
sees. She soon after sees Ganyme
de, hoWever, and pi?efėrs him on 
account of his youth ■ and beauty.

This deficious cheese food Is 

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF!

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

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

diena.

In the enforcement of law, as in 
most valka of life, when politics 
enters, 
nish.

Not 
courts 
society control its criminals.

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituąntyą Avenue i._____ Phone Yards 1138

i A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Lietuviškos
*' '. ' .1

Degtinis

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__ _ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

Governor Horner’s general sales 
tax is vicious.
tax, for it pieks the 
poor. It defies all 
sound taxation. 
on the baby’s 
gar*s bread so
may escape their just share of taxa- 
tion.

“The broadest backs should bear 
the heaviest burden” 
ėst and most basic 
taxation. By making 
a higher per cent on 
purchases than the rich do on their 
large ones, Horner’s tax completely 
violates the principle of “ability to 
pay.”

Abolish Horner’s pickpocket tax. 
In its place put a graduated statė 
income tax. Only then will Illinois’ 
tax system ręst on a sound founda- 
tion.

Mayor Kelly eloses
‘Tobacco Road” as “filthy and ob- 

with “language such that 
any decent person should have 
walked out.” Yet Mr. Kelly now per- 
mits Flora Duane’s nude writhings 
in one of the Loop theaters. Nor 
did he object to Sally Rand’s ob- 
scene fan dance, when lt formed a 
leading attraction of the World’s 
Fair.

Thousands have seen “Tobacco 
Road” in New York, Boston, and 
Detroit, in Salt Lake City and Los 
Angeles. Theater-goers. in those ri
ties, with just as good taste and 
with just a high a sense of decency 
as Mayor Kęlly, did not walk out. 
Instead, many of them laughed ųt 
the boorishness of rural Gėoirgia. 
Federal Judge William H. Holly, 
too, in restraining the mayor’s clo- 
slng order, did not find that play 
“filthy and obscene.” Wisely, he 
recogized that a censor mušt con- 
sider time and place. For he knows 
that vital literature deals fearlessly 
with life.

“Tobacco Road”, honest, sincere, 
thoughtful, rightly belongs to the 
stage of Sophcles and Moliere, Ib- 
sen and Hauptman, Shaw and O*- 
Neill. For 2,000 years, from Aris- 
tophanes to Kirkland, that stage 
has tumed the searchlight of pub- 
licity on the foul and festering 
spots of life. To fight evil, the me- 
dieval church fathered the “Mystery^ 
and Mbrality Plays” which gavę 
prominent places to the devil, to 
“lechery“, and to “vice”, foeusing 
the spotlight of public disapproba- 
tion on sinners likę Jeeter Lesters. 

— If Mayor Kelly will talk with 
Judge Holly and with people who 
have seen “Tobacco Road”, and if 
he will read up on the history of 
censorship and on the power of tho 
drama for good, he will courageous- 
ly remove his ban on “Tobacco 
Road”.

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West Marąuette Road 
ar$. Westėfn Avė. Hemlock 7828

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijoms telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Life is štili stranger than fietion, 
stranger even than Grimm’s “Fairy 
Talės” or the “Arabian Nights.”

Hitler, Stalin, Mussolini, nobodies 
of yesterdąy, now stand on the peak 
of irresponsible political power.

James J. Braddock, father of 
three youngsters, battled his way 
from the relief rolls back to self- 
support, then won the champion’s 
crown by taking the beit from clow- 
ning Max Baer. Miss Henrietta Lea- 
ver, dime-store giri, went on relief 
with her family, then gained the 
title of Miss America at Atlantic

Two cars in every garage, two 
chickens in every pot a la Hoover 
of 1929, spending freely for fine 
clothes, wasting money on prize 
fights, wrestling matehes, and foot- 
ball games—too often those are 
America’s symbols of success.

While $5,000 yearly for every fa
mily is desirable, Amėricans mušt 
vvatch lest “getting and spending 
they lay waste their power” and 
have nothing left for their cultural 
development. Most Amėricans are 
too busy running or tinkering with 
their car to read or discuss impor- 
tant books or Irends of the day. 
Such folk take their opinion ready- 
made from those about as ignorant 
as themselves, 
those with the 
to grind.

Consequently, 
new ideas are 
who read 
lectual prigs, damned 
wild-eyed “reds” 
strung up or at 
Russia.

Developing the 
culture broadly defined—distinguish- 
es man from other animals. Eras- 
mus, famous Dutch humanist, said, 
“If I had some money, I’d buy some 
Greek books. If I had some more 
money, I’d buy some food.”

Today as never before America 
needs more of Wordsworth’s “plain 
living and high thinking.”

lean efforts in order to make all a 
success.

We hope it is understood , that 
this affair is going to be strictly a 
costume party. All coming vrithout 
costumes will have to take what 
they are given at the door to wear. 
And when no more costumes, no 
more entry. Nuff said.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880.

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

Lengvais išmokėjimais.
STANDARD STORE FIXTURE CO

BM-648 W. Madison St. Monro. 5066.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

\ and Midwife
jĮfeją 6630 S. Western 

| Avė., 2nd floor
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namtio 
se ar ligoninėse, 
cluodu massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 

|\ kjįaUHi tie blankets ir tt.
Moterims ir mer- 

BH ginoma patari
mai dovanai.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 Ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

Rez. Tel. Victory 2343 
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

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

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

is the sound-
principles of

the poor pay
their small scene

too long have been the dumping cents 
ground of every ward-heeler and 
hačk politirian”, said J. Edgar Hoo
ver, chief of the ;,4G-men”, to offi- 
cers from ai! paris of the country 
graduating from the first national 
police school.

In Chieago and in many other 
American cities, esperially during 
the bloody 20’s of prohibition, city 
hall and underworld pulled together 
likę yoked oxen. When the police 
“got their man”, the alderman, 
judge, or political flxer made sure 
that the criminal was released on 
bond, then received a light sentence, 
ėf nd sentence at all. If the hook- 

____ ______Up did not work just right, and the 
It is a pičk-pocket e^ender was sent to prison, politics 

pockete of the paro!ed br pardoned him. 
principles of 

it puts a tax 
and the beg- 
the well-to-do

LAIDOTUVTU DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS 
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 834# 
5340 So. Kedzie Avenue

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

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

. Namų ofisas—3323 So. Halsted St, 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

1 Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

JOHNB.BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

, Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
. Petnyčios 6 iki 9.
■k Telefonas Canal 1175.
■ Namai: 6459 S. Rockvell Street

■ ■ Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800
I JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas
■ 4631 SOUTH ASHLAND AVENE

Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephono: Ranublic 9723

\ i t šni i net as ir kitas Gyduole 
(.uisite Musu Vpliekoj

J. I’. RAKŠTIS 
1900 SO. HALSTED ST 

iena didžiausiu aptiekti Chicag



Trečiadięnis, spal. 3Q, 1935 NAUJIENOS. Chlcatto. M
■.................................... *ri ,........................ .....................

jĮjBSBRL** M ii . ..a -tL

KORESPONDENCIJOS
>    ■ i ■■ i n . ......................................................................1

Elizabeth, N. J.

Tarp Shicagos 
Lietuvių

Gražus vakares.
Spalių 13 d., Lietuvių B-vės 

svetainėje, 269 Second St., į- 
vyko Moterų B. Kliubo kon
certas paminėjimui vienų me
tų kliubo gyvavimo sukaktu
vių.

Programas buvo įvairus ir 
publikai jis patiko.

Skambino pianų p-lė Ma
kūnaitė; trys sesutės Bunaitės 
gražiai padainavo ir jų daina
vimu publika buvo labai pa
tenkinta. Joms akompanavo 
komp. Žylevičius. D. M. moky
toja su savo šokėjomis išpildė 
kelis šokius, kurie publikai ir
gi labai patiko. Solo dainavo 
Julė Bruzgaitė, M. Budreckie- 
nė ir D., Šidlauskaitė. Joms 
irgi akompanavo komp. Žyle
vičius. Agentas iš Lynden, 
akompanuojant Ltitvinaitdi, 
padainavo komiškų dainelę, o 
paskui su savo sesute suvaidi
no, komiškų vaizdelį.

Po to kalbėjo Tysliava. 
Pradžioj prisiminė apie mo
terų organizacijų ir jos darb
štumų, o paskui kalbėjo apie 
Lietuvų.

Publikos buvo nemažai, bet 
publika neužsilaikė ramiai; 
vis dar prisilaiko seno papra
timo kalbėtis tarp savęs ir 
leisti vaikams .bėgioti pp ^al£ 
Būtinai vakaro vedėjai kiek
vienų, kartų turėtų įspėti pub
likų ir paprašyti jų ramiai 
koncertuose ar prakalbose už
silaikyti ir kad laikytų prie 
savęs vaikus ir neleistų laike 
programo bėgioti po visų sa
lę,—kad ir patys geriau pro
gramų girdėtų, o ir kitiems 
netrukdytų jį klausyti.

Po koncerto buvo šokiai, 
kurie užsitęsė iki 1 vai. nak
ties.

šitose porcelininese 
sukaktuvėse sudužo- 

bet ne porcelinas

25 metų vedybų sukaktuves. JQ 
namuose susirinko artimesni 
draugai ir pažįstami sukaktuvęs 
paminėti. Vaišės su protarpiais’ 
užtruko net dvi dįehąš; 4

Pp. Spetylams atminčiai sve
čiai dovanojo “washing machi- 
ne” ir daug kitų brangių daik-, 

“j aniesiems’*

ko gatvės paskendusios ir tam
soje 2-trų valandų ryto neat
rodė labai jaukios.

Bet šiaip pp. Kartanų vedy
binės sukaktuves buvo links
mos ir gyvos.—Jin.
šventė sidabrines sukaktuves

NORTHSIDE.—Spalių 26 d,, tų. Linkėjimai
Northsidiečiai, pp. Spetylai,1 laimingai sulaukti auksinių sų-' 
3339 Evergreen avenue, šventė kaktuvių.—Svetys.

t .

Pp. Stungiams pp. Kartam? ve
dybinės sukaktuvės buvo tik
rai nepaprastos

“Gudri ’ Močiute”, “ keturių 
veiksmų komedijų stato Lietu
vių Laisvės B-vės moterys 
sekmadieny,© lapkričio 3 d., 
Liet. Laisvės svetainėje, 269 
Second St. Vaidinimas prasi
dės 6:30 v. v. Po vaidinimo 
šokiai. Įžanga 40c.

— Buvęs.

Detroit, Mich
ŠAUNUS BANKIETAS.

Per paskutinius devynis 
metus Lietuvių Moterų Klu
bas paprastai atidarydavo va
dinamųjų “socialų sezonų” su 
nepaprastu bankietu. Nuo pat 
pirmųjų metų bankietas, taip 
sakant, prigijo. Jis visiems 
patiko. Kartų bankiete daly
vavę 
kitais metais atsilankyti. Jie 
ne tik patys atvyksta, bet ir 
savo draugus atsiveda.

Tokiu budu L. M. K. drau
gų ir pritarėjų ratelis nuolat 
didėja. Tokiu detroitiečių pa
lankumu organizacija tikrąi 
didžiuojasi. Ji mato, kad jo$ 
pastangos suburti lietuvius 
draugiškam veikimui randa 
pritarimo. Jeigu spręsti iš pe
reitų metų pasisekimo, tai 
besiartinantis pokylis turėtų 
duoti dar geresnių rezultatu.

Netrukus Lietuvių Moterų 
Klubas švęs dešimties metų 
sukaktį. Ta proga yra rengia
mas didelis pokylis, kuris 
įvyks ketvirtadienio vakarų, 
lapkričio 7 d., Fort Shelby 
viešbutyje. Į šį 'pokylį yra 
nuoširdžiai kviečiami tiek 
Detroito, tiek apylinkių lietu
viai. Kurie praeityje esate mu
sų bankietuose dalyvavę, tai 
malonėkite ir šį kartų atsi
lankyti bei atnaujinti ryšius. 
O tie, kurie pirmų kartų at
vyks, turės progos smagiais 
laikų praleisti draugiškų ir 
malonių žmonių tarpe. Atvy
kite ir įsitikinkite, kad tai 
bus vienas linksmiausių ir 
šauniausių pokylių. — Rašt.

nepraleidžia progos ir

Porcelinas yra tokis daiktas, 
kuris dųžta. Pasakojama, kad 
porcelinas yra labai efektėviš
kas Įrankis rišti ginčus, kurie 
kyla tarp jaunų porų, kai jau
nasis nenori sutikti savo geres
niosios pusės nuomonėmis opes
niais klausimais.

Bet, kadangi pp. Kartenai, 
2557 W. 69th Street, išbuvo ve
dę per 20 metų ir sulaukė su
kaktuvių kurios vadinamos 
“porcelininėmis” atrodė, kad 
bet koks dužimo pavojus yra 
praėjęs. Bet pasirodė truputį 
kitaip.

Sukaktuvių paminėjimui jų 
namuose susirinko apie dešimts 
artimesniųjų draugų, kurie šei
mininkų kompanijoje leido lin
ksmų ir įdomų vakarų. Tarp 
svečių buvo ir pp. G. Stungiai. 
Į juos visi nepaprastieji vakaro 
įvykiai buvo nukreipti ir at
rodo, kad, bendrai, vedybines 
sukaktuves, o ypatingai porce- 
linines sukaktuves jie ilgai at
simins.

“Rišo sunkių problemų”
Vakarui gražiai bepregresuo

jant, staigiai pasigirdo smarkus 
trenksmas. Visi puolė prie lan
gų. Gatvėje Chevrolet automo
bilyje sėdįs koks tai geras žmo
gus rišo sunkių problemų. Jis 
negalėjo nuspręsti kur š^ligat 
vis ir kur kelias automobiliams. 
Bemanevruodamas ir beieško
damas kelio, ėmė,’pykti ir kai 
j am pasimaišė po akimis G. J. 
Stungių automobilis, nieko ne
laukdamas drožė jam Chevrole- 
tu į uodegų. Įspirtas, automo
bilis netaip gerai atrodė, pa
krypo nabagas, aplužo.

Sumišimui praėjus ir sve
čiams nusiraminus, jie staiga 
pastebėjo, kad dingo Stungis. 
Vėl visi puolė prie lango. Din
go ir automobilis! Dar dides
nis sumišimas. G. Stungienė, 
nusigandusi, puolė i paltų, į 
gatvę, paskui jų A. Kartame- 
nė ,paskui jas drųsesnieji vyrai 
dingusio automobilio ieškoti.

žinoma, netrukus Stungis at
sirado su automobiliu, nuvažia
vęs tik kelioms minutėms pa
žiūrėti kaip kelio ieškų gerasis 
žmogus sudaužė kitų automo
bilį. Bet p. ’Stungienei pražuvi
mas laikinai buvo daug drama- 
tiškesnis, su vagimis ir kidna- 
periais svarbiose rolėse.

Bet ir tuo viskas nepasibai
gė. Pp. Stungiams ir kitiems 
svečiams vykstant namo, Marq- 
uette Parke užgeso visos gat
vių šviesos. O MarąUette Par-

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

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.

Viršminėtas ir kitas Gyduoles' 
’ Gausite Musu A pliekoj!'

J. P. RAKŠTIS
1900 SO. II A LSTEI) ST 

Viena didžiausių aptiekti Cldcaųoj.

MUSŲ SKAITYTOJAI
— - ' \'.-r.,j ; '..yy?

Raštai skiriami | Ši skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Ądrešudl0te 
MMusų Skaitytojams” būtinai pridėdami savo vardą it pavardę.

Dėlei A. ’ L. Dariaus- 
Girėno Posto užmetimu 

Paminklo Fondui
Pirmadienį, spalių 28 d., 
m., tilpo straipsnis “Drau- 

” ir “Naujieose”, parašytas 
Da- 
271. 
kad 
Ati- 
ce-

š.
ge 
vardu Amerikos Legiono 
riaus-Girėno Posto No. 
Rašte buvo pasakyta, 
Dariaus-Girėno Paminklo 
dengimo ir pašventinime 
remonijose: J

“Programo dalyviuose nesi-

kelta toksai triukšmus kokip 
ąš priklausydalMS prie kliubo 
per 5-kų metų dar negirdėjau. 
Kai kurie nariai šaukė kaltin
dami pirmininkų, kum jis pa
rėmė du lietuvius kandi- 
datifs, o ne vienų. Tokiame 
atvejyje, pirmininkas, matyda
mas, kad tvarkų palaikyt ne
galima, metė plaktkukų ant 
stalo, ir apleido susirinkimų.1

Tų patį padarė ir kiti na
riai, 
ta

Nori supažindinti chi-
- ėagiečius ’

įvykiui padovanojo statinę 
alaus. Rengimo pirmininkas 
N. Radis. ' M ($£•)

šeštadienio vakare, lapkri- 
io 2 d., Lietuvių kliubo sve
tainėje, 4558 So. Marshfield 
avė., įvyks vakarėlis supažin
dinimui chicagiečių su Povilu 
Daniušiu. Jis nesenai atvy
kęs CĮiicagon ir esųs žemai
tis. Vakarėlį rengia viekšnie- 
čiai. Townoflakiečiai pp. 
Laprinai, 4601 S. Paulina avė.,

Rankomis padirbti 
ACCORDIONS

Puikiausios rūšies, 
žemiausiomis kai
nomis. Pamaty- 
kit mus pirm ne
su oirksite. Be 
obligacijų. Eks
pertai mokytojai. 
DYKA’ KATA- 
LIOGAS.

INTERNATIONAL MUSIC CO.
1014 Blue Island Avė. Chicago

Vėliau buvo 
prie susitaikymo, ir 

pirmininkas gražintas atgal, 
vienok ir vėl neramumai iš
kilo. .,

Dabar, girdėjau, kad pirmi
ninkas su kai kuriais pasekė
jais persikėlė. į kitų vietų, o 
likusieji laiko susirinkimus 
paprastoj vietoj. Todėl vi
suomenė tegu- spredžia kas 
yra kaltas. Bet Cicęroje juod- 
rankių nėra. J. T.

priei-

--- --------- ----------—-t—įu-iį'—
—■liii,     n ■■ i

Sutaupykite Sg j 
ant visokių

Išdirbysčių
talpinusiems Posto užmetimų. 

Dariaus ir Girėno Paminklo 
Fondo Komiteto Narys.

■ - ' ' ■ ' ' •' ■

Dar apie Improvement 
KliubąCiceroje

••• ■—mm

Prisiskaičiau korespondenci-. 
jų apie Improvement Kliubų 
(korespondencijų Naujienose 
pastaruoju laiku tilpo trys). 
Jose vienpusiškai nušviečiama 
kliubo įvykiai ir nueinantą 
taip toli, kad paskutinėj ko- 

Įrespondencijoj, po kuria paši- 
”, rašo, kad 

“juodrankiai vėl pradėjo veik
ti”. Kriminališkai kaltiną ne
įvardintų ypatų dėlto kad tą
sai parašęs laiškų kokiam ten 
biznieriui, kviesdamas kad tą< 
sis prisirašytų prie Imprtive- 
met Kliubo.

Tokia padėtis tur būt jdii ii* 
akmenį iė vietos išjudintų.

Aš priklausau prie kliubo 
per penkiolikų metų, ir, norš 
aktyviai neveikiau jo reikalai^, 
dienok paviršutiniai tėmijaų 
kas kliųbe dėdasi. Todėl ban
dysiu nušviesti kliubo ardymo 
priežastis nėkaltindamas nei. 
vienos pusės nei antros.
Kliubą suardė ‘dirty politics’'

Viename masiniame susirin
kime, sušaiik|įmė kliubo ini
ciatyva oĘaįsiu" “Ar stdty* 

šieme^ lietuvius - kandi- 
į miesto valdvietes?” 

prasidėjo! tarp narių nesusi
pratimai ir tfsos, bėdos. ■ Tėn 
susirinkime įašireiškė didelis^ 
nuomonių skirtumas; ir vien^ 
tik dėl to, kad vieni stojo;; 
kad butų statomas tik vięfiais; 
Ir ne be reikalo tūlas iŠ dkly* 
vavusių susirinkime,; kuris 
matomai numato tolokai poli
tikos skymus, atsistoj ęs r pą^. 
reiškė: "'y

“Gerbiamieji, nenueikite pėr 
toli į politikų, nes politika yra 
dirty’.” -• b \

Taip 'ir buvo
Sekančiame reguliariškame 

kliubo susirinkime, kuriame 
susirinko narių labai daug, iš-

r

Iš ligoninės grjžo P. 
Samulionis

ROSELAND

matė gerb. komand. B. Piet-1 rašo “Skurdžius'
kevičiaus vardas, nei kitų įžy
mesnių legioierių. Ar Stepoas 
Darius ir Stasys Girėnas už
girių savo vardo Posto bei 
posto komendantų ignoravi-

Kažin su kokiu tikslu taip 
rašoma? Pasižiurėjus į at
spausdintų programų, galima 
aiškiai matyti komand. B. 
Pietkievičiaus vardų ir Da
riaus ir Girėno Posto vardų. 
Rengiantis prie šių iškilmių, 
dėl porgramos tvarkos buvo 
pilnai atsiklausta ir tartasi su 
komand. Piekievičium. Jam 
buvo .suteikta visa garbė ir au
toritetas dėl maršavimo ir mi- 
litariškų manevrų, kurie už
ėmė svarbiausių vietų iškilmė
se. iPačĮdj pradžioj progra
mo; kada! WVo'didžiausias en
tuziazmas publikoje, buvo pa
skirta Dariaus-Girėno Postui 
ir jos komandantui pasirodyti. 
Spausditname programe buvo 
pažymėt šie žodžiai (pusi. 
90):

“Parade and Exersices un- 
der direction of M. R. Plet- 
kiewicz, Comander of Darius 
and Girėnas Porst, American 
Legion”.

Taip buvo parašyta tik pa
siklausus ir pasitarus su ko- 
mandantu B. Pietkievičium. 
Ar tai galima sakyti, kad bu- 
vo Dariaus ir Girėno Posto 
bei komandanto neįvertini
mas ar ignoravimas?

šis atsakymas yra siunčia
mas abiems laikraščiams — 
“Draugui” ir “Naujienoms” — 
---------------------------------------

Roselando 
jizhierius, Paul Samulionis, 
yp ilgos ir sunkios ligos jau 
apleido ligoninę ir 28 d. spa
lių sugrįžo į savus namus. 
Nors dm* nesijaučia esųs tvir
tų ,bęt sveikatos stovįs vis ge
rėja. Jis turi gražiai įrengtų 
biznį kuris žinomas vardu 
Bąul Tavern 1 E. 103 St. Jo 
draugai ir pažįstami reiškia 
džiaugsmų ir linki pp. Samu- * 
lioniams šviesių gyvenimo va
landų. Roselandietis.

Pp. Budriai duos parę 
Halloween išvakarėse
Pp. G. K. Budriai, 2710 W. 

59 St. specialiai gražiai iš
puošė savo užeigų dėl Halio- 
Wenn pares spalių 30 d. Jų už
eiga yra užvardinta “Para- 
dise Tavern”. Tėmykįte skel
bimų Naujienose. VBA.

g*

sime V 
datus į miesto

THE RAN-DA-VOO
BILL THOMAS 

11859 S. Michigan Avė. Tel. Pullmait 6339

Halloween Party,
Ketverge, October 31 d.
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Prastąjį regėjimą, 
silpnas ir kreivas akis galima , .

dažnai atitaisyti su naujai išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių nuo
vargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite šu jais skaityti mažas raides* 
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

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

f ■ ■■■' ii L e 1^..

TYPEWRITERS
Taiso —PARDUODA— Perdirba

KAM RENDUOTI kuomet i«s daba* salite NUSIPIRKTI bile Bdir- 
bystes perdirbtą typewriter’i, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

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

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaltliavimo arba mai
nymo i naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444
A D TYPEWRITER

M O 1 /XIV COMPANY
189 WEST MADIŠON STREET

PARADISE TAVERN
RENGIA PARĘ VAKARE PRIEŠ ilALLOWEEN

Trečiadienį, October 30, 1935
Bus skanus užkandžiai ir gėrimai 

Kviečiame visus draugus ir pažystamus atsilankyti
PARADISE TAVERN

2710 50th St,
G. K. BUDRIS, Sav„

T'................  —
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SUBATOJ, LAPKRIČIO 2

NAUJAS Al
CHEVROLET

Vienatinis 
užbaigtas žemos-kainos karas

Saugumu
viršija visas pirmesnes saugumo taisykles

BUS IŠSTATYTAS PAS VISUS <̂ CHEVROLET
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POLITIKOS KRIZIS LENKIJOJE

Prancūzų ir sovietų spauda rašo apie Lenkijos už
sienių reikalų ministerio Juozo Becko rezignacijų. Nors 
Varšuva šitas žinias oficialiai užginčijo, bet ji pripažįs
ta, kad ministeris Beckas po ilgos konferencijos su pre
zidentu Moscickiu apleido sostinę ir išvažiavo atostogų.' 

Yra ne paslaptis, kad pulkininkas Beckas nesutin-, 
ka su naujuoju ministeriu pirmininku Zyndram-Kos-] 
cialkovskiiL Bet stipriausias užsienių reikalų ministe
rio oponentas yra Lenkijos armijos generalis inspekto
rius Rydz-Smigly. 1

ši vieta yra labai svarbi Lenkijos valdžioje. Ją tu
rėjo, kol buvo gyvas, maršalas Pilsudskis. Generalis 
inspektorius turi daugiau galios, negu generalinio šta
bo viršininkas, ir daugiau net, negu karo ministeris.! 

. Pilsudskis laike tą vietą svarbesne ir už paties respub
likos prezidento urėdą. Kai velioniui maršalui buvo pa
siūlyta prezidento vieta, tai jisai/ atsisakė, pareikšda
mas, kad jisai esąs pilnai patenkintas, būdamas armi
jos generaliniu inspektorium, kuris valdo ginkluotą! 
krašto jėgą.

Taigi, jei generolas Rydz-Snligly nepakeis savo nu
sistatymo, tai ministeriui Beckui anksčiau ar vėliau 
teks pasitraukti. t

Beckas yra vienas iš tos “pulkininkų” klikos, kuri 
stovėjo arti prie maršalo Pilsudskio. Kiti žinomesni jos 
šulai yra pulkininkas Prystor ir pulkininkas Slavek. 
Jie yra pilsudskinių legionų vadai. Jų nusistatymas yra 
pro-vokiškas. Po jų įtaka Lenkija susidraugavo su hit
leriška Vokietija-ir atbuko nugarą savo senąjai globė
jai Francijai.

Bet Lenkijoje reguliarėje armijoje simpatijos Fran
cijai yra stipresnės, negu Vokietijai. Armijos generolai 
yra labai nepatenkinti dabartine Lenkijos užsienių po
litika. Kartais jie tą politiką stačiai sabotazuoja. Pa
vyzdžiui, šią vasarą lenkų armija darė savo manievrus 
vadinamam “lenkų koridoriuje” (t. y. tame plote že
mės, kuris skiria Rytų Prusus nuo Vokietijos).- Maniev- 
rų tikslas buvo išbandyti strategiją, kuri bus vartoja
ma, ginant “koridorių” — nuo vokiečių.

Šitie manievrai buvo, kaip dilgėlė po nosia Berly
nui. Sakoma, kad gen. Rydz-Smigly tyčia ir liepė armi
jai atlikti tuos manievrus “koridoriuje”, kad butų pa
erzinti vokiečiai. Jisai net norėjęs iššaukti susikirtimą 
su Vokietija, kad butų suardyta Varšuvos sąjunga su 
Berlynu. Bet Hitleris kolkas nesidavė provokuojamas. 
Vokietijos spaudai buvo įsakyta apie lenkų armijos ma
nievrus visai neminėti.

Lenkijos generolai tuo budu eina prieš pilsudski- 
nius pulkininkus.

Prezidentas Moscicki laiko pulkininkų pusę, kurių 
vadas yra Beckas. O generolų “partijai” vadovauja ge
neralis inspektorius Rydz-Smigly. Su jais, matyt, eina 
ir ministeris pirmininkas.

Atrodo,, kad generolai paims viršų. Pulkininkai pa
sidarė nepopuliarus, nes Lenkijos ekonominė būklė yra 
labai sunki, o finansai visai suirę. Kadangi pulkininkai 
per ilgus metus kontroliavo valdžią, tai žmonės ant jų 
verčia kaltę už dabartinę blogą krašto padėtį.

Pęr visuotinus Kanados rin
kimus Kanados socialistai, su- 
siorganizavę į KoopferatyveS 
Visuomenės Sąjungą (Coopera- 
tive Commonwealth Federa- 
tion), gavo 620,000 balsų. Tuo 
budu ši partija pasidarė svar
bi jėga Kanados politikoje.

Vienoje Kanados provincijo
je* Britiškoje Kolumbijoje, Ko
operatyve Visuomenės Sąjunga 
pralenkė abi senąsias partijas, 
gaudama 89,547 balsus. Už li
beralus tenai buvo paduota 
85,012 balsų, o už konservato
rius —- apie 65,000.

Be to, socialistai turėjo stam
bių laimėjimų įvairiuose mies
tuose. Taip, Vancouvere buvo; 
išrinktas mėru Arnold Webs- 
ter, kuris sumušė liberalų kan
didatą 121 balsų dauguma. Apie, 
metus laiko atgal liberalas te
nai buvo laimėjęs rinkimus 
34,000 balsų dauguma.

J Kanados parlamentą išrink
ta 9 socialistai; tarp jų vienas/ 
kaipo Jungtinės Farmerių par
tijos atstovas.

Reikia atsiminti, kad nese
niai Kanados socialistai neturė
jo naeionales organizacijos. 
Buvo tik atskiros organizacijos 
provincijose.

Per tuos pačius rinkimus 
komunistai gavo visoje šalyje 
tik 26*200 balšų, taigi nė dvi
dešimtos dalies to, ką gavo so
cialistai.

SUMANYMAS ŠAUKTI PIE
TŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

KONGRESĄ
.<■■■■ tol I|.|.WI <1 —

Lietuvių laikraščiai Argenti
noje ir Brazilijoje svarsto, ar 
nebūtų gera sušaukti Pietų 
Amerikos lietuvių kongresą. 
Juos paskatino prie šito suma-' 
nymo Šią vasarą įvykęs Kau
ne pasaulio lietuvių kongresas.

Bet girdėt ir priešingų balsų.;
” vienas 
su1 kon-

Pav/ “L. A. 7 
bendradarbis 
greso Šaukimu nereikia sku
bintis, nes tai/iiė ūpo reikalas. 
Idant kongresas butų sėkmin
gas, jam turf būt patiektas 
rimtas programas, šiemet tokį 
kongresų sušaukti esą jau per 
maža laiko.

———* ■ I I ■     nu į, ui <■»«■*■■■ n |,mf w iii A—i

F. Vaitkus Kaune

lietuviai* būtent,
B. Drangelienė,

Apžvalga
—----- ■ - —

KUR ATSIDŪRĖ “REVOLIU 
CIONIERIAI”

“Laisvė” su pasigerėjimu ap
rašo, kaip komunistų kandida
tė į aldermanus New Yorke 
atsilankė viename parapijos pa
rengime ir buvo tenai labai 
gražiai priimta.

“Mrs. Rose Schechter, ko
munistų kandidatę j alder- 
manųs 60-ąm distrįkte, Co- 
rona, buvo pakviesta garbės 
viešnia St. Marįs bažnyčios 
bavare ketvirtadienio v$3^

rą. Kunigas J. H. Thomas 
pakvietė Mrs. Schechter pa
kalbėti į bazaran susirinku- 

; šių publikų. Publikų jų kara
tai sveikino, kuomet jinai 
kalbėjo apie komunistų rei
kalavimus pataisymo Žaly- 
gatvių, įsteigimo vaikučiams 
žaislaviečių, pigesnių rendų* 

‘geresnių namų,- panaikinimo 
pirkihių taksų, padidinimo 
pašalpos, taipgi daugelio ki
tų pagerinimų, kuriuos nusa
ko Komunistų Partijos 'Pro
grama.” !
Tai ve kur nuvažiavo komu- 

uistai su savo '“revoliucija” —• 
į parapijos bazarų! 
dauguma jų bus 
parapijonai.

Netrukus, 
ištikimiausi

: i : • . 1

(Musų specialaus korespon- į 
dento pranešimas) ;

Iki šiol Lietuvoj joks gyvas 
žmogus nėra susilaukęs tiek 
visų simpatijų, tiek pagarbos 
ir iššaukęs tokio pasididžiavi
mo, kaip F. Vaitkus. Jį visur 
visi 'kviečia ir visiems jis pa-' 
lieka gražių įspūdžių ir sma
gių prisiminimų. Bet užvifci 
širdingiausia jis buvo, priim-1 
tas Valstybės teatro artistų. 
Teatras buvo kimštinai pri- 
kimŠas publikos. F. Vaitkus 
su žmona sėdėjo geriausioj lo- 
žoj* kurioj kartu buvo kiti Š. 
Amerikos 
Dainininkė
pianistė A. Briedytė, smuiki-' 
ninkas V. Greičiu^/''čikagietė 
Byanškienė ir kiti. - ]

Lbža buvo labai gražiai gė
lėmis papuošta. Publikai su-’ 
sirinkus staiga visam teatre 
užgeso šviesa, užviešpatavo’ 
tamsa ir mirties tyla, tik štai 
prožektorius nušvietė F. Vait-' 
kaus ložą ir pasipylė neišpa
sakytos Atlanto nugalėtojui* 
ovacijos. Vaitkus su žmona 
iškviečiamas į sceną. Čia ope
ros tėvas, didis Kipras Pet
rauskas, tas vyras, kurio, gar
bė yra praskynusi ne tik Eu
ropos valstybių sienas, bet jis 
plačiai yra išgarsėjęsK^avO 
koncertais ir Pietų Ameriko
je. Staiga scenoj apkabino iki 
šiol niekam nežinomą mažą 
F. Vaitkų. Tuodu garbingi vy
rai viens kitą apkabino ir 
stipriai pasibučiavo, ir tą 
akymirką užviešpatavo teatre 
staiga mirties tyla... o paskui* 
paskui... nė Lietuvos 
niekuomet negirdėjo 
ovacijų, niekuomet jo sienos 
taip neplyšo nuo šauksmo va
lio ir delnų plojimų...

Gžtių lietus.
' Pasipylė tikras lietus gėlių/ 

Jos krito į sceną iš visų pu-] 
šių, raudonos, baltos, rausvos,. 
geltonos, krito vėlybo rudens 
pražydusios rožės, jurginai/ 
krizantemos, jų krito* daugy
bės. Lietuvaitės nuo senų lai-; 
kų mėgsta gėles auginti, gėly
nus turėti ir čia jų F. Vait
kui nepasišykštėj o. F. Vaitkūs 
Čia save visai prarado ir nfe- 
beišmanydamas ką daryti, pa
bučiavo savo žmpną. šitas įvy
kis dar daugiau visus sujaudi
no. Tas, senas vilkas Kipras 
Petrauskas neiš^ilaikė, išrau
do ir džiaugsme ašarą išspau
dė,—-ne, ne jis vięnas tą mi- 
nutę nubraukė smagią džiau
gsmo ir pasididžiavimo ašarą, 
daug kas jas visai nesivaržant 
braukė nuo veido-

Tai buvo scena, kuri neiš
dildomai amžiams ją mačiu
siems atminty nasįljks!
' Littųvhjtautą - dąUg turi

I

teatras
tokių;

ne vienas, bet keletas vyrų.
Tatai jei Europos padangėj 

neSuplasnos karo viesulą, ga
limas daiktas, kad sekančių 
vasarą į Š. Ameriką atskris ir 
iš Lietuvos kas nors iš lakū
nų.

Tikėkitės, kad ir Lietuvos 
padangėje, jos bakūžėj sąmo- 
iiotoj auga pasiryžėliai, ku
riems bendri žmonijos idealai 
nėra svetimi, kurie nori ir 
trokšta laisvai padangėj skra
joti, visas gamtos stichijas nu
galėti—nugalėti, arba žūti —- 

--Jūsų. Korespondentas.
Kaunas, 
spalių 14 d.

PASTABOS
“Raudonasis Artojas” rašo: 

“Visi Sovietų Sąjungos darbo 
žmonės sutinka šaukimą į 
raudonąją armiją su dideliu 
džiaugsmu, kaipo didelę iškil
mę.”

Juokingi žmonės tie musų 
stalincai. Jie ir į valstiečių 
ėmimą armijon žiuri lyg į 
savotišką pikniką. Juk tarna
vimas kariuomenėje Rusijoje 
yra priverstinas. Nori 
nori, darbininkai turi 
ti» Tad kokia čia po 
gali būt iškilmė.

vargo, spaudžia ją išorinės ir 
vidujinės bėdos. Daug rūpes
čių sukaustytus veidus laiko 
džiaugsmas, šypsena lyg ir 
svetimi daiktai paliko. Visi 
jauste jaučia, giliai visų šir-] 
dyse jausmai įstrigę, kad tuos, 
vargus, rūpesčius gali nugalė
ti tik valingi vyrąi, pasiryžę-; 
liaj, mirties nefoiją, moką pa
sišvęsti ir pasiaukoti, savo 
brangiausią turtą-gyvybę pa-, 
vojui pastatę. Laukia Lie
tuvos žmonės .tokių vyrų* pa
siryžėlių ir štai' F. Vaitkus] 
vienas tokių pasirodė, kuris, 
duotą žodį ištesėjo, pasiryžo 
ir Atlantą nugalėjo. Tai visai, 
suprantamas tąs visų džiaug
smas, .entuziazmas ir nprąs j 
Ė Vaitkų tikrpi. nuoširdžiaį, 
pagerbti. , ,

< ■'

Atlanto nugalėtojo posakiai.
F. Vaitkau^“ išreiškimai, ■ 

po/akiai ir yiįi^ms supranta- 
mf ir giliai atminty pasilieku 
—Aš Atlantą nugalėjau, linkiu 
ir\jums savo atlantus, nugalėk, 
ti.-rt- O kas Lietuvoj šiandien, 
savo atlantų, nenugalėtų at- 
lantų neturi. Turi jų visa vals
tybė kaipo tokia, turi jų darbo; 
žmonės, turi ją Lietuvos vis 
tebeauganti inteligentija. Turi 
jų įvairių rūšių menininkai, 
poetai, beletristai, artistai. 
Turi jų Lietuvos ukininkai- 
artojai, turi jų ir mokslą ei
nanti mokdleiMija* /Tatai F. 
Vaitkaus tarti žodžiai visiems 
irz visiems tartum priminė jų 
pareigas, ir jis, Vaitkus, čia 
lieka pavyzdys, kuris skatina 
pasiryžti ir siekti. —Visur kur 
aš busiu, kur ąŠ neisiu, aš bu
siu lietuvis aš dirbsiu Lietu
vos gerui,—sako Vaitkus.

Dabar - Lietuva gyvena to
kius kritingusįį laikus, kad įr. 
šitie Vaitkaus žodžiai visiems 
giliai įstringa ]atminty.

F. Vaitkus išnyksta į 
i provinciją.

Šiandien F. Vaitkus išvyks- 
] tu lankyti Lietuvos provinci
ją ir tenais jo visi laukia, 

] trokšta pamatyti. Reikia tikė
tis, kad visur jis vienodai iš
kilmingai bus priimtas ir pa
gerbtas.

Ar F. Vaitkus pasiliks Lie
tuvoj?

šiandien dar sunku pasaky
ti. Lietuvos oro laivyno vadai 
labai norėtų jį savo, tarpe ma
tyti, jąu tuo -reikalu su F. 
Vaitkum kalbėtasi, bet drZ’ 
galutinai nesusitarta. Lituani1- 
ca II tai tikriausiai iš Vait
kaus bus išpirkta ir greičiau-; 
šiai kitais melais kas nors iš 
Lietuvos aviacijos skris į Š. 
;Ąmejriką. Lietuvos aviatorių 
tarpe nemažą yra vyrą, kurie 
toj srity turi nemažą nuopel- 
ną j skristi ktriras

ar ne- 
tarnau- 
Ptynių

aprašo

buvęs, je^ Lietuvon, sakysi-] demokratijos — manė valstie
te, vietėn Vaitkaus, butų 
nuskridęs kad ir Bimba? Ar 
jis ten butų darbininkams su
teikęs duonos ir laisvės?

Suprantamas dalykas, kad 
tokių dalykų nebūtų atsitikę. 
Tad kam čia svietą nulkinti?

Apie Manuilskio pranešimų 
septintam Kominterno kon
gresui “Laisvė” šiaip rašo: 
‘1928 metais pasaulinė buržu
azija ir jos agentūra — reak
cinė dalis tarptautinės social-

čių rankomis likviduoti socia
lizmų ir atstatyti kapitaliz
mų.”

Apie kokį socializmų čia 
kalbama? Socializmas laiduo
ja piliečiams spaudos ir susi
rinkimų laisvę. Tokios“ laisvės 
Salino valdiniai neturi. Rusi
joje iš viso nėra jokio socia
lizmo, o yra tik griežta ir 
žiauri diktatūra. Tad kokiu 
budu ten galima likviduoti so
cializmų, kurio nebuvo ir da
bar jJČra?^, —Marksistas.
- --------------------- -■ to*/.'. ............................. ... .

Kaip Anglai Kariavo 
su Etiopais

“Laisvės” No. 226 aprašo 
apie Sovietų f Sąjungos šunį 
“Džimį.” Ji sako: “Džinai yra 
keturių metų. Jis sugabus ke
turkojis Sovietų Sąjungos sar
gas ir geras raudonarmiečiui 
draugas. Jis moka dėvėti mas- 
ką. Jis penkis kilometrus per
bėga į 12 minučių. Šuo į 10 
minučių už 3 kilometrų pris
tato 120 kulkų, jis į keturias 
minutes moka nutiesti 1 ir pu
sės kilometro ilgio telefono 
susisiekimo vielą.”

IŠ tikrųjų apie socializmo 
“gyvavimą” Sovietų Sąjungo
je negali būt abejonės. Kaip; 
pasirodo, ten net Šunes socia
lizmą būdavo j a, pravesdami 
telefono vielas. i

Ko gęri, Sovietu Sąjungoje; 
Šunes- jau ' !pradėda! : ‘ suprasti 
Stalino tezes...

—o—
“Laisvė” No. 227 rašo: “Le- 

ningrad. — Nusmerkta su-; 
šaudyti Maria Mattisova-Ura- 
go, kuri vogė iš sovietinės 
dirbtuvės čokoiadą ir slapta 
Šmugeliškai jį pardavinėjo 
^atviroje rinkoje?” !

Antrame puslapyje to pat 
numerio bimbįninkų laikraštis 
sušunka: “Kapitalistinis teisė
tumas! Teisėjas John M. Wil-: 
son, iš Olympia, Washington 
valstijos, nusmerke tūlą And
rių Stugess, 38 metų amžiaus. 
15-kai metų kalėti. Už ką?i 
Andrius Stugess buvo įėjęs į 
tūlo Mark Drake namus ir pa-i 
vogė kepalą duonos.”

Dabar kyla klausimas, koks 
yra skirtumas tarp kapitalis-i 
tinio ir .Sovietų Sąjungos ko
munistinio teismo? Stalinio 
teisėjas už čokolado vogimą 
nuteisė moterį sušaudyti. Tuo 
tarpu kapitalistinis teisėjas už 
duonos kepalo pavogimą nu
baudė penkioliką metų kalėti, 
šiąip ar taip, o žmoniškumo 
atžvilgiu kapitalistiškas teisė
jas pasirodė geriau. Tad jeigu 

1 jau galima smerkti kapitalis
tišką teisėtumą (o smerkimo 
jis vertas), tai juo labiau rei- 

( kia pasmerkti Stalino teisėją, 
; kuris už tokį, palyginti menką 
1 nusikaltimą 
bausmę.

skiria mirties

wi.im.il —

bimbinio 
rašo iŠ 

apie F. Vaitkaus 
Esą darbo žmo

nės Lietuvoje Vaitkaus nelau
kė. Sako: “Darbo
Vaitkaus nelaukė, nes žino, 
kad jo žygis skirtas buožėms. 
Mes norėtume iš tiėsų sulauk
ti tokio lakūno, kuris mums 
atneštų broliškus sveikinimus 
ir moralę paramų nuo ameti- 
kiečių—darbo žmonių kla-- ,, ..ii.-sės. .

Kaip pasirodo, musų broliai 
stalinėm sapnuoja • nemiego- 
JhO&tKoks gi skirtumas butų

Vienas 
komunistas 
“Laisvėje* 
atskridimą.

j

kalibro 
Lietuvos

žmones

neatlaikys 
įx£ O kiti

Viename anglų laikraštyje 
gen. majoras Fuller rašo, apie 
Anglijos karą su Etiopija. Tas 
karas. įvyko 1868 m.

Fuller sako, jog tais laikais, 
kaip ir dabar* daugelis euro
piečiams pranašavo neišven
giamą žuvimą ir karo pralai
mėjimą. Vieni tvirtino, jog an
glų kariuomenė 
baisių Afrikos liu
pranašavo, kad visokios ligos 
įveiks kareivius. Jie sakė* kad 
Etiopijoje veisiasi kažkokios 
nepaprastos musės su rožavo- 
mis galvutėmis ir jos, esą, iš
platinančios ligos perus. Vie
nok, sako Fuller, tie pranaša
vimai neišsipildė. Mūšiuose 
nei vienas anglų kareivis ne
buvo nukautas, o nuo visokių 
ligų mirė tik 11 karininkų ir 
38 kareiviai.

Karas kilo dėliai to, kad 
etiopai areštavo Anglijos kon
sulą, kap. Carneroną, ir kon
sulato tarnautojus. Tai buvo 
padaryta tuo metu viešpata
vusio Etiopijos imperaoriaus 
Fedoro įsakymu. Imperatorius 
buvęs labai geras kareivis, bet 
nekultūringas ir stačiokiškas 
žmogus. Dėl savo stačiokišku
mo jis ir žuvo. Daugelis vadų, 
kuriuos imperatorius Fedoras 
vienokiu ar kitokiu budu įžei
dė, atsisakė jo įsakymus pil
dyti. Tatai, žinoma, išėjo an
glams į sveikatą: jiems leng
viau buvo karas laimėti. An
glų kariuomenei vadovavo 
gen. Robert Napier.

Anglų armija* šią dienų 
mastu matuojant* buvo visai 
menkutė. Ji susidėjo iš ketu
rių tūkstančių anglų ir 9,500 
Indijos kareivių. Apie pusė to 
skaičiaus turėjo pristatinėti 
maistą ir karui reikalingą 
medžiagą. Anglai buvo apsi
ginklavę šautuvais, o indūsų 
kareiviai senoviškais muške- 
tais. Apie drabužių spalvą, 

; kuri slėptų kareivius nuo prie 
šo* tais laikais niekas nei ne
galvojo.

Anglų kareiviai- maršavo 
muzikos lydimi. Jų uniformos 
buvo raudonos. Vadinasi, nuo 
savo priešų jie visai nebandė 
slėptis.

Gen. Napier savo kariuome- 
] nę nutarė sukoncentruoti Zu- 
loje, netoli nuo tos bazės, ka
me dabar operuoja italų ar
mija. Iš tos vietos jis planavo 
pulti Magdalą, imperatoriaus' 
Fedoro tvirtovę. Kareiviams 
reikėjo eiti apie 400 mylią. 
Anglų kariuomenės vežimas į 
Zulą prasidėjo 1867 m. lap
kričio mėnesį.

Maršavimas į Magdalą buvo 
tikrai nelengvas. Reikėjo nu
galėti kalnus ir dykumą. Vie
tomis vandens visai nebuvo. 
Nepakenčiamą tropikų karštį 
pavaduodavo dideli šalčiai 
kalnų viršūnėse. Žinomas an
glų tyrinėtojas Stanley ,kuris 
toje ekspedicijoje dalyvavo, 
savų atsiminimuose pasakoja, 
kad vienoje stovykloje jis še
šiomis kaldromis apsiklojęs ir 
tai negalėjęs susišildyti.

Su penkiais l_l___ ______
kareivių, kurie ėjo labai išsi
mėtę* tikrai sunku buvo ka
riauti. Bet tas faktas* jog įvai
rių tautelių vadai nekentė hn- 
petatoriaus Fedoro, daug an- 
gtatt padėjo.

Be to, gen. Napier buvo ne 
tik geras karo vadas, bot ir 
šaunus diplomatas. Jis gerai 
suprato, jog ir be jėgos nau
dojimo Etiopijoje galima 
daug kas nuveikti. Tad ir pra
dėjo* taip sakant, kovoti pini
gais. Jo._ apskaičiavimas pasi
rodė visai teisingas. Tie 500,- 
000 auksinių austriškų talerų, 
kuriuos jis specialiai užsakė 
savo ekspedicijai, suvaidino 
Ubai svarbių rolę. Tarp etio
pų jU pasidarė labai populia- 
rus, nes už viską mokėjo, ką 
tik ėmė savo kariuomenės rei
kalams. Vadų simpatijoms įsi
gyti auksas irgi buvo reika
lingas.

Tuo tarpu imperatorius Fe
doras vis vengė atviro mūšio. 
Jis galvojo, jog anglus nebus 
galima įveikti atvirame lauke. 
Visai kitaip, jo manymu, turė
jo atsitikti {kalnuose: ten jis 
tikėjosi anglus suvaryti į ožio 
ragų. Todėl jis nekliudė ang
lams žygiuoti pirmyn. O pas- 
tariemsiems to tik ir reikėjo. 
Be jokio pasipriešinimo ir pa
laidais būriais jie slinko vis 
pirmyn ir pirmyn.

Pagaliau 1868 m. balandžio 
10 d. anglai prisiartino Mag
dalą. čia juos puolė imperato
rius Fedoras su savo primity
viškai apginkluotais 
viais. Etiopai turėjo tik 
pasenusias kanuoles.

Taip dalykams esant
pralaimėjimas buvo neišven
giamas. Su šautuvais, nors jie 
toli gražu nebuvo moderniški, 
vis dėlto negalėjo susilyginti 
peiliai ir kardai. Etiopai kri
to nuo kulkų, kaip rudens me
tu lapai nuo medžių. Rezulta
tas to mūšio buvo toks, kad 
etiopai liko visai sumušti. 560 
jų buvo užmušta ir daug tūk
stančių sužeista. Anglų nuo
stoliai susidėjo tik iš 22 
Žeistų kareivių.

Po mūšio pralaimėjimo 
perą torius Fedoras visai 
puolė dvasioje. Jis paleido
laisvėje esančius anglus, o 
pats su savo kariuomene pasi
traukė į Magdalą, kurių skai
tė neįveikiamų.

Apie tų Etiopijos Gibraltarą 
visai kitokios nuomonės buvo 
gen. Napier. Jis nemanė, kad 
uolos galės sudaryti rimtų 
kliūčių. Kai du kareiviai įsi- 
kopė į akmeninę sienų, tai ir 
likusieji užsikrėtė tuo pavyz
džiu. Atsidūrę kalno viršuje, 
jie paleido į darbų šautuvus.

Etiopai pasidavė be jokio 
įpasipiUeŠinimo. <Iš< 'imperato
riaus palociaus pasigirdo tik 
vienatinis šūvis: negalėda
mas išgyventi pralaimėjimo 
gėdos “karalių karalius” pa
leido sau į kaktų kulką. 
Gen. Napier jį rado negyvą iš 
žolių sulipdytame “palociuje.” 
Jis laikė rankoje suspaudęs 
sidabrinį revolverį, kurį 1854 
m. jam buvo padovanojusį 
Anglijos karalienė Viktorija...

Balandžio 18 d. Anglijos ka
riuomenė grįžo į juros kran
tą. Viso karo nuostoliai susi
dėjo tik iš poros desėtkų ka
reivių. O tuo tarpu etiopai bu
vo visai supliekti. Tiesų, sako 
Fuller, tas karas buvo laimė
tas ne tiek plienu, kiek auk
su. —-K.• » . * f

karei-
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mūšio
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tūkstančiais

wi.im.il


Penkias gyvybes už savo vieną
- —r-  -.-r--- -.i—■ — - - ■   _ .

Raymond Laming, 36 metų, 
(dešinėj) nuspredė, kad jo gy
vybė verta 5 kitų žmonių gy
vybės. Jis nutarė nusižudyti, 
bet pirm nusižudymo, pasiry
žo nušauti penkis žmones, ku
rie “suardę jam gyveimą”. 
Didžiausias kaltininkas buvęs 
AVŲliam R. Fetzer, 62 metų, 
kuris būdamas municipalio 
teismo teisėju, 1929 metais, 
nubaudė Lamingų atsėdėti 
metus laiko Bridwelyje.

Išėjęs iš kalėjimo, Laming 
nutarė teisėjui ir kitiems 4 
žmonėms atkrešyti. Tuo lai
ku jis ėmė rašyti knygą, kurią

Ką matė ir girdėjo 
po svietą Senas

Petras
( .. ) .,

!
. .. i ♦ »■ »♦ * * t » • J, • i

Matė daug; ženijasi; “didžiau
sias grybas”; vagys ir kiti 
dalykai

18 APIELINKĖ.—Sekmadie
nį, lapkričio 3 d., 2 v. p. p. Die
vo Apveizdos bažnyčioje bu*s 
surišti “neatmez^amu mazįu” 
p. Ona Bagdonienė ir Jonas 
Petrauskas. Ceremonijas atliks 
kun. Albavičius. Vestuvių puo
ta įvyks bažnyčios svetainėje.

Vestuvės didelės, nes A. Bag
donienė yra pažįstama kiekvie
nam 18 Apielinkes lietuviui, o ir 
p. Petrauskas negyveno pasi
slėpęs. Pirmiau turėjo siuvyk
lą, bet paskutiniu laiku atsida
rė alinę.
Didžiausias grybas 18 Apie- 

linkėje
Antanas Stukas, 701 West 

21st Place, senas “Naujienų” 
skaitytojas, kuris skaito dien
raštį nuo pat pirmojo numerio, 
buvo išvažiavęs grybauti. Jis 
ne tiktai rado kelmučių, bet ir 
didelį grybą, kurį amerikiečiai 
vadina “cauliflower” grybu.

Tuo vienu grybu prikrovė 
kelis maišus, o maišus keli vy
rai tegalėjo sudėti į automo
bilį. Su4 tuo vienu grybu p. Ag
nės Stukas pavalgydino visą ga
lybę savo valgyklos klientų. Se
nas Petras net du kartu valgė. 
Kadangi nei kostumeriai nei 
Senas Petras nepajėgė visko 
suvalgyti, tai likusias dalis už
konservavo.

Marųuette Parke vagia 
“Naujienas” 

, ■* H

Kai kurie “Naujienų” skaity
tojai ėmė skųstis, kad jiems 
dažnai pavagia laikraštį. Išne
šiotojas atnešti atneša, bet kai 
atsikelia, laikraščio prie durų 
neberanda. Yra nemalonu, kad 
atsiranda tokių, kurie vagia dėl 
trijų centų. Jei laikraščio sa
vininkas vagilį sugautų, tai pa
starasis turėtų daug nemalo
numų, nes vogimas yra lygus 
vogimui—ar laikraštis, ar pini
gai. • 

pavadino “Rudis”, nes “teisė
jas ir kiti pamažu ėdė ir ėdė 
jo gyvenimą, kaip rudis ėda 
geležį”.

Užvakar, kaip “Naujienose” 
jau buvo pranešta, jis nuos
prendį įvykino. Nuėjęs į adv. 
Fetzer ofisą, 155 N. Clark st., 
jį nušovė, sunkiai sužei
dė adv. William Haw- 
thorne ir Nathan Weintroob, 
ir, norėdamas išvengti polici
jos, tuoj ir pats nusišovė.

Didysis paveikslas yra at
vaizdas adv. ir buvusio teisė
jo Fetzer.,

Boleslavas Pužauskas ir Mado
na Mockus sveiksta

Nors pamažu, bet Boleslavas 
Pužauskas ir Mariona Mockus, 
sužeisti automobilio nelaimėje 
prie 69th ir Pulaski Road, svei
ksta. Jie dar tebeguli ligoni
nėje, prie 69th ir California 
avenue.

Moteriškė greitu laiku galė
sianti ligoninę apleisti, bet B. 
Pužauskas, kuriam koja buvo 
nulaužta dviejose vietose ir yra 
cementuojama, negalės ištrukti 
per kelias savaites.

—Senas Petras.

Rekomenduoja Chi
cagoje įvesti Rytų 

laiką
Chicagos miesto taryba pri

ėmė rezoliuciją, kurioje reko
menduoja išleisti įstatymą įve
dantį rytų laiką Chicagoje 
(Rytų laikas skiriasi nuo da
bartinio Chicagos laiko viena 
valanda. Kai rytinėse valsti
jose 12 naktį, Chicagoje tėra 
11 v. v.) Aldermonai mano, 
kad rytinio laiko įvedimas 
Chicagai bus naudingas, bet chi- 
cagiečiai kelia ^skandalą, nes 
darbininkams, kurie eina ank
sti į darbą, turės keltis dar 
neišaušus. Chicagoje saulė 
užteka vėliau, negu, pavyz
džiui, New Yorke. Y

Lietuvių Darb. D-jos 
vakaras buvo geras

Sekmadienį, sp. 27 d. buvu
sioj Meldažio salėj įvyko pir
mas šio sezono muzikalis LDD. 
III Apskričio vakaras. Progra- 
me dalyvavo gerų dainininkų. 
“Naujos Gadynės” choras turi 
puikių sopranų ir alto balsų, 
kiek silpnesni tenorai ir bosai.

Svečių prisirinko neperdau* 
giausiai. Kame gludi- sustin
gimas—nenorėjimas lankytis j 
koncertinius vakarus? Daug Čia 
rastum kliūčių, tai ne mano da
lykas apie tai kalbėti. Bet tie 
kurie buvo atėję visgi kelias 
valandas praleido smagiai klau* 
sydamies dainų, prie to dar 
gerokai pasišoko, vieni su ki
tais pasimatė-pasikalbėjo, pil- 

zėno ir yalestybinės įsitraukė.
Reikia pasakyti, vakaras pra

ėjo su gera nuotaika. Dar tik 
ruduo, o reikia tikėtis, kad žie
mos metu Chicagos sklokiniri- 
kai pasidarys smarkesni-veik- 
lesni.—Grinorius.

Piktadaris Fernekes 
nusinuodijo

J,

Per ilgą laiką ne vien Chi
cagos, bet visos Amerikos po
licija ieškojo, gaudė Henry 
Fernekes, kuris apiplėšė eilę 
bankų ir nužudė penkis'žmo
nes. Pagaliau, chicagiečiams 
pasisekė jį suimti. Pasodino 
jį į Bridwell kalėjimą. Bet 
Fernekes ir šį kartą ištruko iš 
policijos ir teismo rankų, bet 
užmokėjo už tai savo gyvybe. 
Pareiškęs, kad teismas jo nie
kuomet nematys, Ferekes nu
sinuodijo.

SPORTAS
gi ' o

šiandien Mary Garden sve
tainėj risis gerai žinomas chi
cagiečiams Žak Malkov su Bert 
Ruby.

Žak Malkov yra vienas popu- 
iliariškiausių ristikų. Mėgiamas 
jis yra vyriausia dėl to, kad 
ringe jis visuomet smarkiai ri
tasi. Tad žiūrovams nėra ka
da nubodaųti,—jie turi su at
sidėjimu sekti ristynių eigą. ,

Bert Ruby irgi yrą smarkus 
ristikas ir ringe nesnaudžia. 
Todėl šį vakarą galima tikėtis 
labai įdomių ristynių. Juo la
biau, kad dar dalyvaus kitos 
keturios ristikų poros*

BOKSO RUNGTYNĖS 
WHITE CITY

žymiausi promoteriai Jim 
Mullen ir Nate Lewis susidėjo 
su “Kid” Howard ir kartu rengs 
bokso rungtynes White City. 
Tuo budu jie duos progos vi
siems jaunesniems boksinin
kams pasirodyti prieš publiką. 
Pasižymėjime j i .boksininkai vė
liau bus kontrastuojami Chica
gos Stadiumui.

Pirmos bendrai rengiamos 
bokso rungtynės įvyks kitą 
penktadienį Whjte City. Čia 
susitiks Gene Stanley su Ernie 
Kirchner. Jie boksuosis ketu
ris raundus arba mažiau, nes 
abu yra smarkus boksininkai. 
Tai tik dalis programos. Be to, 
rungsis dar šešios poros boksi
ninkų.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu 

ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjį paštą 
(Canal ir Van Buren streets)? 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
klausia laiškų.

905 Dragas Simo
908 Lazeroj Marijona
912 Žilevičiui J. ę
913 Sliazas L.

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

Preferred,by 
millions 

to mayonnaise

J

• A different, delicious 
fiavor! Time-honored in-' 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it!

KASA* FLORIDOS KANALĄ — $146,000,000
»■ >..i—m     i     ■ ..i......

iki 6 vai. po pietų kiekvieną 
sekmadienį, o iš kitos stoties 
t. y. WAAF programai eis nuo 
1:30 iki 2 vai. po pietų. Taip
gi, kiekvieną ketvergę Budri- 
co programai yra nuo 8 vai. 
vakare iš WHFC stoties. Pa
siklausysime. Muzikantas.

ChicagfcS Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPOS 

KLIUBO valdyba dėl 1985 metų. 
Jonas Bijankas, pirm., 984 W. 
Marąuette Road, Walter Lekia, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut rašt 3842 S. Union Ave.» 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožna minė

si pirma penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:80 vai. vakare.

JACKSONVILLE. -*■ Armijos inžinieriai ir darbininkai 
jau pradėjo kasti kanalą per Floridą, kuris jungs Atlanto van
denyną ir Meksikos Įlanką, tuo sutrumpindamas laivų kelią. 
Be to, laivams nereikės plaukti per pavojingus vandenis pieti
niame Floridos gale.

RADIO
Musų operos žvaigž
dė dainuos iš radio 

stoties WENR
Helen Bartush dainuos iš ra

dio stoties WENR. ketvirtadie
ny j, spalio 31 d., 9:50 vai. va
kare ’ “Opera' ’Preview” progra- 
me. i;

Patartina atsisukti savo ra
di j ušą ir pą'šlklausyti kaip dai
nuoja musų hauja operos žvai
gždė. —J. A. Z.

' Puikus Programas
Tik galima sveikinti leidė

jus už tokius puikius progra
mos, kokius klasy tojams pa
teikė Budriko korporacija pe
reitos subatos ir nedėlios va
kare iš galingos WCFL radio 
stoties. Harmoninga orkest
rą šauniai griežė linksmas lie
tuviškas polkutes ir valcus, o 
artistiškas Stasio Rimkaus dai-. fnavimas darė gilų įspūdį.

Teko potirti, kad pradedant 
ateiųanęiu , sekmadieniu bus 
permainytas laikas Budriko 
programų ,iš stoties WCFL ir 
programai bus duodami nuo 5

MASTER WIND0W SHADE C0.
Š. J.. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

NAUJI 1936
RADIOS 1936

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE:

Jįigų; reikalui ji piniirų ant Pirmo Morgičio; ari 
apdraudos nuo ugnies. \ ej<». ete

810 West 33rd Street
TELEFON AS: YARds 2790'jarba

'-dį;;-' ; ‘•ėdi/'

ai šiš fui

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJiMOB-VES

Dėl geresnio gavimo pro
gramų yra reikalingas 
geras Radio. Budriko 
krautuvėje jus matysite 
visus Radios, kaip tai:

RADIONAS 
PHILCO, 
ZENITH
R. C. A. VICTOR 
GENERAL
JCjJLJCj tu A
CROSLEY
ir kitus.

' i ’ f

%

Parduodamos lengvais .išmokėjimais.

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel, Boulevard 4705
......ui..... ■■■.....  ............. ............... i ii .. .............Ii................ ■—uii*wiM.w

Lietuviški programai iš WCFL stoties 9:30 
vak. subatos vakare ir 10:00 nedėlios vakare

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
> KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 

metams: A. Zalagenas pirminin
kas, 7132 So. Ratine Avė., Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.; 
M. Balutis, nut. rašt., 2627 GladyS 
Avė., Tel. Van Buren 7361; P. 
Viršilas finansų rašt., 8415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičiua iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 8415 So 
Wallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

LIETUVIŲ ŽAGAKIEČTŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb., 3852 South 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rašt., 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienš 
fin. pagelb.. 1218 Independence 
BĮ., Pranciška Dvilaitls, kasierius, 
1342 W. 48 Avė., Cicero. D. Rad
vilas maršalka, 712 W. 17 PI., P. 
Arlauskas, J. Pukinskas kasos 
globėjai.
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečia nedėldieni 1 vai po piet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
48 Street.

VIOLET SLAMAS 
4006 So. Artesiari Avė.

Tel. Lafayette 3353 
Ieškau darbo Rroti veselijoms, pa

rems ir tt. Už prieinama kaina.

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRASAS 

ALFABETO TVARKOJ!
Bis skyrius yra vedamas tikslo pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairių paprastų ir nepaprasti 
daiktu, Intais? ir reikmenų. Jeigu 16 telpančių čia skelbimų »e* 
galite susirasti ko jieškot, padenkite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti. 
........... .

BOILERIAI
BOILERS

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM 

24 valandų patarnavimas.
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE 
3240 South Archer Avenue, 

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

STOGU DENGIMAS
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Palaukite mus ir mes pas* 
kyšime kiek kaltuos pataisyti Me* 
taipgi darome visokį blikomti* 
darbo.

1216 80. Halsted Strset.
TeL XICtorx 6966. j.

o
8:30 iš 
Ryt

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedėly, 
Utarnike, 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink. 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia * 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 

į ir jus.

*

Paprastas

DRESES
IŠVALOM 4

IŠPROSINAM | 
Vyrų siutai ir JĮ
Topkautai—33c. apor.

3 ar Daugiau 
Į MES PAIKAM IR PRIsi’Atd^ Į 

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

Dearborn 8746

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tel Republic 8402

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St 
Englevrood 5883-5840

Dar gražiau, modernil- 
kiau įrengta.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai 
apskaitliavimy. 25 metai patyrimo. 
— Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street, 
Tel. Boulevard 0250

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
tepataria Lietuvos bankai
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1900 S,
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Service

KLAIDŲ ATITISYMAS

$176

COAL

PRANEŠIMAI
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$150
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For Rent

80

Agentai neatsi
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ichigan Avė 
d 9 vakare.

mamos’
Motina

Bridegporto lietuvis, Robert 
Stevens, 3210 S. Ėnąetald avė., 
bandė pabėgti mio iiėlaimės vie
tos, kad apdaužė kiti

Dideli debatai; Gra 
žiną ar Izabelė?

r papos ’ 
ir naujagimė

MARQUĘTfE
Mališauskų* šeimynoje, 2655 W. 
681 h Street, eina dideli deba- 

gražesnis,

Už pabėgimą nuo ne 
laimės vietos 30 dienu

BuUftess 
c Biznio Patarnavimas 

uniVeksal storage
V. BAGDONAS, Sav. 

Local and Long Distance 
Furhitųre

6 ruimai gyventi, renda

Po 20 metų, Lietu* 
ą galima pažinti, 
bet savųjų-stinku”

bet Geidauskas nieko bendro 
su jais neturįs ir jų nepažįs
tąs. Policija, sako motina, pa
tyrusi, kad ne Gaidauskas, bet 
Įeiti papiįdę vagystę, jį palei
dę, bet reikalavę kaltininkus iš
duoti, jei žino, kas jie.

tai: Kuris vardas 
Gražina ar Izabelė?

Ar viena kuri iš susiginčiju
sių pusių jau laimėjo ar ne, 
pakol kas nežinia, bet debatų 
kaltininkė gerai sau gyvuoja vi
sai nežinodama ką ji pradėjo.

Kaltininke yra dukrelė, kuri 
nesenai padarė pirmą vizitą p. 
Mališauskams, suteikdama 
jiems 
tuli/s.
jaučiasi, gerai.—agk

pasakos apie sJvo patyrimus 
su Įeit, Vaitkum Lietuvoje.

Susirinkime taipgi butą kalba
ma apie Leit. Vaitkaus pagerT 
bimo iškilmes, kurios rengia
mos lapkričio 27 d., Dėkingu
mo dienos išvakarėse, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje.

Susirinkimo pradžia 8:30 va
kare. ALTASS Centro valdyba 
kveičia visus kolonijų skyrių 
narius atsilankyti. •

šįvakar Hollywood svetainėj, 
2417 West 43rd Street, įvyks 
Amerikos Lietuvių Tranzatlan- 
tinio Skridimo Sąjungos loka
lių skyrių valdybų susirinki
mas.

Susirinkusiems kolonijų dar 
buotojams Centro valdyba iš
duos eilę raportų apie savo dar
buotę, apie Vaitkų Lietuvoje, 
apie laukimą New Yorke, ėtc* 
Svečias, p. J. Yuška plačiai pa*

Centro Valdyba kviečia visus kolonijų dar 
buotojus atsilankyti; susirinkimas 

Hollywood svetainėje

NORIU PIRKTI Fordą sedan - 
1930 ar vėlesni už cash. Kas turi
te tokia mašina meldžiu pranešti. 
2931 S. Union Avė. Victory 6290.

24 met;ų lietuvis, Petras ' Keik 
piš, 4827 South Laftlin strėėt, 
vakar buvo suimtas. Jį areštavo 
pdiičijįį kai paaiškėjo, kad jis 
apipiešė- eilę A & P krautuvių. 
Keįpis

REIKALINGAS patyręs kriaučius. 
Woods, 6307 So. Richmond St, 

Tel Hemlock 5376

ir savuosius, paviešė- 
juos ir pamačiau savo 
kampą, kur jaunystės 
džiaugiaus tuo kas ir

TAVERN pardavimui, kampas prie 
karu linijos, ir šapu, pilnai irengtas, 
su laisniu, didžiausias bargenas $450. 

6556 So. State St.

Šįvakar ALTASS Lokalią Komitetų Valdy 
bų susirinkimas

automo
bilį, prie 43 ir Ashląrid avė., 
buvo suimtas, ir vakara teisė
jas Eugene Holland nubaudė jį 
30 dienų į pataisos naihijs.

Apie 3000 lietuviu 
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ar Tamsti esi nariu? 

Jeigu nesu tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 

Konkursas baigsis spalio 81 d. 
Metas tudi visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ofisas atidaras

Pirmadieniais, ketvirtadieniais visą
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K. Kriščiūnas mano, kad Ame 
rikios lietuviai turėtų diaž 
niau aplankyti Lietuvą; pa
sakoja apie Vaitkų.

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

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Kazimieras Kriščiūnas, 4500 
S. Ashland avė., kuris šią va
sarą viešėjo Lietuvoje, štai ką 
pasakoja apie savo kelionę:

“Po kiek metų šiemet turė
jau progą atlankyti Lietuvą ir 
ten praleisti du nepaprastu mė
nesiu. Senąjam krašte ne tik 
turėjau geras atostogas, bet at
lankiau 
jau pas 
gimtąjį 
dienose 
šiandien dar tebėra pasilikę.

“Viešėdamas Lietuvoj įgijau 
nepaprastų įspūdžių. Ten vie
kas atrodo ftaip, kaip buvo prieš 
dvidešimt metų. Tokios pat ba
kūžės, tokios pat girios ir ža
lios lankos, tik jaunystės drau
gai jau ne tokie, —' jie pasenę.

Kitų ir pažinti jau negalima, 
pražilę ir suvargę nuo sunkių 
darbų. Bet koks malonumas yra 
su jais susitikti po'dvidešimts 
metų, tiesiog apsakyti negali
ma. Negalima apkainuoti nei 
jų nuoširdaus draugiškumo nei 
svetingumo. Ot, rodos, dabar 
kad tik laikas ir aplinkybės 
pavelytų važiuočiau kas metą 
į Lietuvą.
Dvidšimts metų—ilgas laikas.

Nors po dvidešimts metų 
sunku bepažint savo tėveliai, 
broliai ir sesutės, bet visgi jie 
nebuvo užmiršti, nei kiti arti
mesni draugai. Sugrįžus Lie
tuvon štai puola į glėbį sesutė 
Ona, kuri tuo laiku dar man 
gyvenant Lietuvoj, bandą ga
nė. Dabar jau didelė mergi
na. Jau ji užbaigus ir aukštuo 
sius mokslus ir gavus Kėdai
nių mokykloj mokytojos tari- 
nybą.

“Daugelis ir kitų, kurie tais 
laikais buvo tik piemenukai, 
dabar jau vyrai, atsiekę 
mokslus ir užėmę atsakomin- 
gas tarnybas arba tapę gerais 
artojais.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGAS patyręs bučerio 
pagalbininkas dirbti grosernėj ir bu- 
černėj. Darbas ant visados.

2589 W. 69 St.

REIKALINGAS virėjas i restau 
raną. Valgis ir guolis ant vietos.

3740 So. Halsted St

ANGLIŠKAI kalbanti męrgina 
prie abelno namų darbo. Be skal
bimo. Nuosavas kambarys ir mau
dynė $6.00. Wilmette 2838.

ŠERDAVO SVEHTl PAVOJINGA jos 
SVEIKATAI ‘ 

Numažink lt »ypri Mtugiai «u 
METABOLIN

Dykai medikais egzaminaclją ir patarimai 
Keturių savaičių gydymas kainuoja tik 
$6.00. Telefonuoklt, rkfiykit arba atsigaukit, 

Metabolin Laboratories, 
(IO1 NORTH STATE STREET. Chicaro, iii 

Pitone Delaware OM7

ALGA IR BONUS.
Apdraudos Atstovas ieško vyro 

kuris yra geram stovyj ir turi pla
čia pažinti. Taipgi vyro dirbti ne
pilną laiką. Virš 35 metų. Rašy
kit pilnas informacijas Box 340, 

1739 So. Halsted St.

“Važinėjant skersai ir išil
gai Lietuvą, galima pastebėti 
vienas- kitas naujas htrobė&is. 
Kur reikalingiausia, pravęstą^ 
nauji keliai arba senieji ge
riau pataisyti. Vienaip Ar ki
tam miestelyj naujas- fabri
kas arba naują krautuvę. Bet 
visa tai nepakeitė Lietuvos 
veido. J.iš t,okp, kokį mes ma
tėm gyvendami prieš dvide
šimts Lm;etų. Taip, kad, Lietu
vą pažinti dar galimą, bet sa
vieji sunku. Reikia tankiau 
atlankyti Lietuvą. . k.

.■ • • • '•■'-/įįiht'

“Išjudino' iš pamatų“.
■ ■ . < ' ■ ■ •. • ’ . ■

“Butų malonu ‘Naujienų’ 
skaitytojams papasakot apie 
savųjų būklę Lietuvoj“ pa
reiškė p. Kriščiūnas. “Bet da- 
bar čia tik noriu /pakalbėti 
apie tai, kas visiems lietu
viams įdomu. »

“Man būnant Kėdainiuose 
pas sesutę Oną, atlėkė žinia 
iš antrosios pasaulio pusės, 
kad pas mus atskrenda lietu
vis Vaitkus. Dingsta iš musų 
vaizduotės tie dvidešimties 
metų pergyventi įspūdžiai,, 
kuriais maloniai dalinoplės. 
Ta žinia viską nustelbė. Nei 
apie savųjų nei pąžystamų 
nuveiktus darbus Lietuvoj ne
buvo įdomu beprisiminti. 'Tą 
žinia, išjudino visus -iš pama-

PARDAVĖJAI —* Uždirbsit kas
dien $5 ir daugiau. Parduosit kiek
vienam automobilio savininkui. Nuo
latinis darbas. 330 So. Dearborn 
Kambarys 738.

...... $5.75
...... 6.00
...... 4.75
Nemažiau

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks, patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
Yendaurtinkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara khsdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vkk. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHlCAGO Inkorporuotas 
1642 West Divifeion St 

Tel Armitage 2951 
Mes esame jau Šiuo adresu virš 

60 met

“Tuo jaudinančiu momen
tu, kas daugiau begalėjo rū
pėti. Prieš akis stovėjo vaiz
das plataus Atlanto. Žinias 
perduoda per radio, kad lie
tuvis Vaitkus skrenda per 
miglas ir kad tam ruošte, kur 
jis lekia siaučia pavojingos 
audros.

“Taip mes užčiaupę kvapą 
klausėmės' ir laukėme per 
dieną ir naktį. Ir tą linksmą 
žinią, kad Vaitkus perlėkęs 
Atlantą mums atnešė dienos 
šviesą.”

K. Kriščiūnui teko atlanky
ti ir daug kitų miestų ir kai
mu tuo laiku kada Vaitkus

Vakar dienos “Naujienose“, 
žinioje apie garfieldparkiečius 
įsibrovė kelios klaidos. Liet. 
Vaitkui aukojo sekami asme
nys: K. Stuparas, J. Keliuotis 
ir A./Karoblis. Jie aukojo po 
$1.00. <

IEŠKAU Storo dėl bučemės ir 
grosemės, su 5 kambariais pragyve
nimui, Lietuvių apgyventoj kolioni- 
joj. Praneškite telefonu Lafayette 
7287.

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

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

Tiesiog iš Kasyklų
kaip 2 Tonus.

Tel. KEDZIE 3882

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MMVV^VMVS^MM********^******^*^*^^*^^^-.^*^*^*^,

. DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strųnų instrumentų

J plano accordion special .... $90 
$18 Albert konmetas—klemetas $6.50 
$85 Boebm Clamet Co. sax.

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

Gitara $4.50. Visi bubnai. 
GOLDSTEIN MUSIC SHOP 

914 Maxwell St.

_ d ei Lengvumo 

dėl Geresnio Skonio

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
Už STORAGE IR PATAISYMĄ 

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

Rudas caraCUl .................
Jap mink ..........................
Natūrai maskrąt ...........
Leopatd katės .................
American broądtail .........
Northern seal .......... .
Tikra esatem mink .......

Ir daug kitų. 
Jackettes ............................
46 kailiukų scarfs nuo .... $3 iki $18 

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO.,

1 166 N.
Atdara

Vakar tytą lietuvis P. Jo* 
neliupas, 32^ Į S. Lituanica 
avenu‘0, bUV<>. ^įplėštas. Nuo jo 
atėmė $30.b^T | :

Apiplėštas^ yra vedėjas Na
tional Tea Company krautuvės, 
6514 'S. Westerh avetiUe. 1 /

Teis Juozą Gaidnuską 
lapkričio 12 ,

Byla jauno lietuvio įtariamo 
vogimu vakar buvo Atidėta iki 
lapkričio 12 d. Suimtasis it 
teisiamasis yra Juozas Gaidaus
kas, 4403 South Mozart Street.

Mary Gaidauskas, berniuko 
motina, sako, kad jos sunūs 
buvo įveltas į vogimą per nesu
sipratimą. Tūli nežinomi jau
nuoliai apiplėšę kelis lietuvius,

dieną, o sekmadieniais iki 1 r ...v ’ ..... " ........... .

CHICAGOS LlEtUVlV DIiaUG':m'įCLASSIFIEDADS
1789 So. Halsted St. ...... ............................. n „ į... i...... ...

(“NauHenų” name 2-ros lubos)

NAUjIENO^, Chieago, III. 
skrido* Jis pąina|įai v -pasakoj ą 
Apie ląų|čiHį|t ^i Lietuybję 
kaip jau. bpVp lįurmiau rašy- 

j ienoje.” JBųlaųį.

Rakandal-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS. Visokio didžio su Coil Baksais 
ir sihkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bite kurio biznio iškaitant svarstyk
les. rFgisterhąš ir ice baksus. Cash 
arba aht ištnokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

State St. CALumt 5269.

Educational
___________  Mokyklos...
IšSIMOKINKIT GROžK^

ROS ARBA BARBERYStfiS 
PAS MOLERį \ 

Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbininku Teisių įstatymo 
atneš puikią pagelbą šiai profesijai. 
Prisirengkit veikliam Pavasariniam 
Sezonui. Dieninės ir vakarinės klia- 
sos. Pašauk—rašykit ar telefonuok.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe St. Central 6393

PARDAVIMUI grosemė ir deli 

$85.00. Atsišaukite laišku, 1739 So. 
Halsted St. Box 841.

Ėeal Estate For Sale 
Namai-*ęm$ Pardavimui

PARDAVIMUI 6 kambarių cottage 
arbą butigalow, Mt. Greenwood. 2 
karu garadžius, vištininkas. bamė, 
daugiau pusė akerio žemės — Su ar 
be stako ir mašinoms. Arba mai
nysiu, ant namo Brighton Parke ar 
Marauette Parke —- Agentai neatsi- 
šaukite. i JiitLrffi

10424 So. TnunbuU Avė.

įCLASSIFIEDADS
Automobiles

SPECIALIS BARGENAS
NASH — 1931. 4 durų sedan $.225
SHEVROLĘT — 1930. 4 durų 

sedan . *.................................. $165
FORD — 1980, 4 durų sedan .... $175
PAIGE — 1928. 4 durų sadan.... $45

Visi karai išrodo kaip nauji.
$10 Įmokėti, kitą dali pinigų išmo

kėjimais arba mainysiu i kitą karą.
P. WALTERAITIS 

4614 S. Western Avė.
Tel. Lafayette 1329

Business Chances 
Pardavhnui Bizniai

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

1142 S. CanaI St.
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