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ARMIJOS PAŽIBA GRIUVĖSIUOSE

paliaubą

Pirko arklius kariuo
menei

Tikrai

leidžiasi

Italai bombarduoja 
ethiopų šaltinius; žu
do moteris ir vaikus

GRAIKIJA ATSTEI- 
GIA MONARCHIJĄ

Vandenį ten papraš- 
moterys ir vaikai, 

krito aukomis italų

Miesto taryba nutarė sulyginti 
Chicagos laikų su rytinių vals 
ti Jų laiku

KALĖDOS JAU 
NETOLI—

KAUNAS, spalių 18 
cialiai

Buvusieji Lietuvos Prezidentai ir 
Premjerai Įteikė Raštą Smetonai

SCOTTSBLUFF, Neb., lapkt. 
4,—Iš Denverio lėktuvu gabena
mas serumas, kad išgelbėti gy
vastis likusios Davė Reisehsteiri 
šeimynos, kurios trys vaikai jau 
mirė nito užsinuodijimo maistu. 
Manoma, kad visa šeimyna Už
sinuodijo prezervuotais kotnais.

ANT. TUMĖNAS ir LEONAS 
BISTRAS—buvusieji Ministeriai 
Pirmininkai.

Miami žuvo mažiausia 4 žmonės. 
Dabar uraganas eina j Keys, 
kur nesenai žuvo 400 žmonių. 
Vejas siekia 100 m. į vai. 
smarkumo

Norėtų pasigriebti ir Ukrainą, 
bet nebandysiąs liesti vakarų 
Europos

Lietuvos laikraščiams cenzu 
ra neleido to pareiškimo teks

PRAHA, čechoslovakijoj, lap. 
4.—Nežinomi piktadariai bandė 
išsprogdinti čechoslovakijos pa
sienio tiltą, kuris jungia čecho
slovakijos Cieszyn su Lenkijos 
Cieszynu. Betgi didelių nuo
stolių tiltui nepadaryta. Savai
tė atgal ant tilto, delei pikta
dario suardytų bėgių, nuo bėgių 
nušoko prekių traukinys.

CHICAGO.— Pereitą sekma
dienį automobiliai Chicagoje ir 
apiėlinkese užmušė 10 žmonių 
ir daugiau4 100 žmonių sužei-

Moterys užėmė Mek 
sikos miestą

CHICAGO.— Ateinantį penk< 
tądien} į Chicago trims dienoms 
atvyksta garsus Norvegijos po* 
litikas, rašytojas ir kalbėtojas 
Carl Joachim Hambrų, nuo 1926 
m. Norvegijos parlaimento pir
mininkas, taipgi narys tautų 
sąjungos pild. komiteto. Jis 
čia pasakys keletą kalbų apie 
tautų sąjungą ir norvegams— 
apie dabartinę Norvegiją.

Nurodo, kad kraštui gresia dideli pavojai 
viduje ir Užsieniuose

Chicagoj lankusis Norvegijos 
seimo pirmininkas

Bandė išsprogdinti Čechoslova 
kijos pasienio tiltą '

JI nu-
Tas

WHITE BLUFF, Tenn., lapk. 
4. — Jos vyras ir ketUri jos 
švogeriai atėmė iš policijos neg
rą Baxter Bell,' 25 m., 
šovė ir paskui ^pakorė, 
negras sumušęs ir įžeidęs 
Luther Dodson, 20 m.

Trys nusinuodijo 
maistu

CHICAGO.— Miesto tarybą 
vakar 44 balsais prieš 3 nutarė 
visam laikui pavaryti Chicagos 
laikrodžius vieną valandą į prie
kį ir Chicagos laiką sulyginti 
su rytinių valstijų laiku. Laik
rodžiai bus pavaryti nito kovo 
1 d. Nors buvo reikalaujama 
leisti tą klausimą patiems gy
ventojams nubalsuoti, tečiaus 
miesto taryba tą reikalavimą at
metė.

Chicago, III, Antradienis, Lapkritis-Novem
------------  —• .v..,..;——----------

0TTAWA, Ont. 
sus Škotijos 
Tweedsmuir (John 
užėmė Kanados naujo 
gubernatoriaus vietą.

MASKVA, lapkr. 4 
žinoma ,kad penki žmonės žu
vo audrose Juodosiose ir Kas- 
pijaus jurose. Be to kelių kitų 
žmonių pasigendama.

NANKING, lapkr. 4. —Išro
do, kad pašautasis Chinijos pre
mjeras Wang Ching-Wei pa
sveiks 
amerikietis daktaras, kad išim 
ti kulką.

Monarchijos atsteigimas “lai
mėjo” plebiscite. Esą tik 2 
nuoš. balsų paduota už res
publiką

KAMAJAI.—Kamajuose buvo 
perkami arkliai kariuomenei. 
Buvo suvesta apie 30 arklių, iš 
jų nupirkti 4. Naujasodžio km. 
ūkininkas Bagdonas už kumelę 
gavo 700 litų, kiti 500, 400 ii 
350 litj. Gaunamomis kainomis 
ūkininkai labai patenkinti (tur
guje tokių kainų pirkėjai ne
nori mokėti) ir stengiasi dau
giau užauginti kariuomenei tin 
karnų arklių. Pernai kariuome
nės arklių remonto komisija 
Kamajuose nerado nė vieno tin
kamo arklio, o šiemet jau 4.

Tą pačią dieną Svėdasuose 
nupirkta kariuomenei 16 ark-

ADDIS ABABA, lapkr. 4. — 
30 ethiopų moterų ir 15 vaikų 
liko užmušta t šeštadienio ryte; 
kada Italijos lėktuvai masinėj 
formacijoj bombardavo visą ei’.ę 
šaltinių ' Gorahia apielinkčje, 
Ogaden provincijoj, netoli Ita
lijos Samoli žemės.'

Tie šaltiniai aptarnauja di
delę apielinkę ir teikia vande
nį tos apielinkės gyvuliams ir 
žmonėms, 
tai semia 
tad jie ir 
Bombų,

Itoali užėmė dar vieną miestą, 
bet tebėra dar už 38 mylių 
nuo Makale. Dar nesutiko 
ethiopų pasipriešinimo

STOCKHOLM, Švedijoj, lapk, 
4.—21 žmogaus įgula švedų lai
vo Gerd žuvo, kai ląiVas šiau
rės juroj susidūrė su4 suomių 
barka Lingard.

RYMAS, lapkr, 4. — Italija 
šiandie šventė mūšių paliaubos 
dieną—17 metų sukaktuves nuo 
Austrijos armijos pasidavimo po 
penkių dienų mūšių Venecijos 
lygumose.

Didžiosios iškilmės įvyko 
Ryme, kur iš savo rūmų bal
kono Mitosolini pasakė kalbą> 
kurioj pareiškė, kad Italija yra 
susivienijusi ir pasiruošusi ko
voti tautų sąjungos uždėtas 
sankcijas už Italijos pradėjimą 
karo Afrikoj.

Mussolini savo laikrašty sa
ko, kad Versallės taikos sutar
tis buvo neteisingai padaryta ir 
kad todėl Italijai dabar koloni
jų tenka ginklu ieškoti Ethio- 
pijoj. Jis taipjau prigrūmojo 
apleisti tautų sąjungą, jei toji 
nepaliaito priešintis Italijos as
piracijoms.

Automobiliai užmušė
10 žmonių

ŽMONĖS NULINČIAVO 
NEGRĄ

Gar- 
rašytojas lordas 

Buchari) 
genefal-
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MĖMPHIS, Tenn., 1. 4. - 
RaiVdpngalvė Raišy Root, garsi 
gAngsterių meilužė ir sandarbi- 
ninkė, rasta paimta “ant rab 
do” ir nušauta vogtame auto
mobiliu j e. Jos krepšy rasta kul
kų gal nuo to paties revolverio^ 
kuriuo ji buvo nušauta.

MEXICO CITY, lapkr. 4. — 
Atzacan mieste, Vera Cruz 
valstijoj, moterys susibūrė, už
ėmė miesto salę, išvaikė išrink
tuosius miesto viršininkus ir 
pačios pasiėmė valdyti miesto 
reikalus. Buvo pasiųsta ka
riuomenė išvyti neprašytą val
džią, bet moterims nepasiduo
dant pasitraukė ir kareiviai, 
kad neįvyktų kraujo pralieji
mas. Valstijos valdžia pasiun
tė savo atstovą ištirti padėtį.

Atzacan turi 3,000 gyvento
jų, kurių didesnė pusė yra 
gryno kraujo indėnai.

Chicagai ir aplelinkei federa- 
Įio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, šalčiau.
Temperatūra vakar 12 *val 

dieną Chicagoj ė buvo 48°.
Saulė teka 

4:40.

MIAMI, Fla., lapkr. 4. — 
Pietinę Floridą užklupo naujas 
tropiškas uraganas, kuris tar
pais siekė 100 m. 
kūmo. Mažiausia 
nės liko užmušti 
didelių nuostolių.

(Netoli Miami jtfroje matytis 
šaukiantis pagelbos laivas.

Visos elektros, telegrafo, it 
telefono vielos yra nutrauktos 
ir susižinojimas su pietine Flo- 
rid^yra negalimas.
**3)įbar uraganas eina skersai 
pietinę ^lortd£^i**Kfeys^saleles 
ir manoma, kad apie vidurnak
tį jis pasieks Key West. Tos 
apielinkės salelės, į kurias dabai 
uraganas slenka, per pereitąją 
Darbo dieną uragane žuvo dau
giau 400 karo veteranų, kurie 
dirbo ten prie pravedimo kelių 
ir geležinkelių.

Bet šį kartą, kai tik buvo gau
ta žinia apie besiartinantį prie 
Floridos uraganą, visi karo ve
teranai liko iš tų salelių iškel
ti į “saugesnę” vietą.

Manoma, kad kai uraganas 
bito perėjęs visą pietinę Florb 
dą ir nueis toliau į jurą, tai 
skaičius žuvusių bus daug di
desnis, negu dabar žinoma, ar 
numanoma. Betgi uraganas šį 
kartą esąs mažesnis, negu buvo 
Darbo dieną.

į vai. smar- 
keturi žmo- 
ir pridaryta

GiENEVA, lapkr. 4. — Tautų 
sąjungos ekonominių sankcijų 
subkomitetas nutarė uždrausti 
eksportuoti į Italiją aliejų, ang
lis, geležį ir plieną. Tą dar turės 
patvirtinti pilnas 52 valstybių 
komitetas,

Bet visas valstybės dabar 
žiuri į Jungt. Valstijas, ar jos 
prisidės prie tų sankcijų ir 
taipjau uždraus tas prekes eks
portuoti į Italiją, nes manoma, 
kad be nepriklausančių prie tau 
tų sąjungos valstybių —Jitogt. 
Valstijų ir Vokietijos— prisi
dėjimo ekonominės sankcijos 
negali būti sėkmingos.

Tečiaus peržiurėjus statisti
kas surasta, kad Jungt. Vals
tijos labai mažai eksportuoja 
aliejaus ir anglių į Italiją. Ita
lija aliejų daugiausia pirkdavo 
iš Rusijos ir Rumunijos, o ang
lis iš Anglijos; Vokietijos ii 
Lenkijos.

Tautų sąjunga mano, kad už
dėjimas embargo ant pagrindi
nių dalykų greičiausia gali su
stabdyti karą, jei neprisidės 
Jungt. Valstijos ir Vokietija.

ATHENAI, lapkr. 4. —Grai
kijos žmonės plebiscitu nutarė 
sugrąžinti į sostą ištremtąjį ka
ralių Jurgį II.

Kitokių plebiscito pasekmių 
ir negalima buvo tikėtis. Grai
kijos valdžia dabar yra mo- 
narchistų rankose, monarchis- 
tai kontroliavo balsavimito, tad 
monarchijos atsteigimas Vis- 
tiek butų laimėjęs, nežiūrint 
kaip žmonės butų balsavę.

Bet tik nedidelė dalis Grai
kijos gyventojų balsavo sekma
dienio pelbiscite. Balsavimuose 
už monarchijos atsteigimą buvo 
paduota 1,491,992 balsai, o už 
respublkią tik 32,454 balsai, ar
ba tik 2 nuoš. visų balsų.

(Graikija gyventojų turi virš 
6,000,000).

Tuojaus paskelbus balsavimo 
davinius kabinetas sudėjo prie
saiką karaliui. Tą patį pada
rys armija trečiadieny. Ketvir* 
taideny išplauks karo laivas 
parvežti naująjį karalių iš Ang* 
Ii jos. Manoma, kad karalius 
Jurgis II atvyks į Graikiją už 
dviejų savaičių.
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(Spe- 
Naujienoms”). žymiau

sieji Lietuvos respublikoje vy 
rai, per eilę metų stovėjusieji 
prie - jos vairo, įteikė pareiški
mą, su savo parašais, prezidentui 
Antanui Smetonai, reikalauda
mi kad butų sudaryta tautos 
pasitikėjimą turinti vyriausybė 
ir sušauktas Seimas. Jie nuro
do, kad Lietuvą skaudžiai pri
slėgė ekonominis krizis ir kad 
kraštas gali susilaukti labai 
rūsčių pasėkų, jeigu nebus su
rasta tinkamų priemonių eko- 
nominiems keblumams nugalėti.

Pareiškimo autoriai, toliau, 
nurodo, kad didęli^payojaį. grę- 
sia Lietuvai ir iš nedraugingų 
kaimynų' pusėC t. y. iŠ' Vokie
tijos ir Lenkijos. Tokiame iHo- 
mente Lietuva turinti suburti 
visas savo jėgas savo nepri
klausomybei išlaikyti.

Po pareiškimu padėta šie pa
rašai: A. STULGINSKIS ir Dr. 
GRINIUS, buvusieji Respubli- 
k<0 Prezidentai; MYKOLAS 

SLEŽEVIČIUS, PR. DOVYDAI
TIS, E. GALVANAUSKAS,

HITLERIS TYKO
PASIGROBTI VISĄ 

PABALTIJĮ

The Į>ithuahi>
Entered as second-class matter 7į>____ _______

Under thė Ačt of March 3, 1879

Visa pietinės Florida 
skaudžiai nukentėjo 

nuo uragano

PARYŽIUS, lapkr. 4. — Du 
Francijos žymiausi laikraščių 
rašytojai paskelbė, kad Hitleris 
taikosi pasigrobti visą Pabal
tijį (Lietuvą, Latviją ir Esti
ją), taipjau ilgainiui nori pasi
grobti iš Rusijos ir Ukrainą.

Tokias Hitlerio užmačias iš
dėstė Vokietijos finansų minis- 
teris Dr. Hjalmar Schacht in
ternacionalinio banko susirinki
me spalių mėn., Basely, Švei
carijoj.

Tame susirinkime Dr. Schacht 
kveitė Francijos banko prezi
dentą Jean Tannery ir Angli
jos įanko prezidentą Montagu 
Norman veikti bendrai su Vo
kietija “finansiniame lauke”, 
kad kaip galima greičiausia už
baigti Italijos Ethiopijos karą.

Kad paveikti Franci ją ir pri
kalbinti ją susiartiąti su Vo
kietija, Schacht užtikrino, kad 
Hitleris siękiasi pasigrobti tik 
Pabaltįjį ir Ukrainą ir neturi 
jokių užmačių linkui vakarų 
Europos, taip kad Franci jai rie
šą ko bijotis Vokietijos.

ta šapirografuotų kopijų ir kai 
kur paskleista. Vieną kopiją 
čia prisiunčiu. (Ji telpa 4-ame 
puslapyje “Naujienose”.)

Padėtis Lietuvoje, iŠ tiesų, 
rimta ir visi žmonės jaučia, kad 
ilgiaus be Seimo nebus galima 
apsieiti. Ūkininkų “streikas” 
Suvalkijoje parodė, kad ir ra
musis sodžiaus elementas jau 
yra labai nepatenkintas dabar
tine būkle. ■ .. 1

Visuomenės pąsitikėjimą val
džia baigia naikinti vagystės ir 
suktybės valstybės įstaigose, 
dėl kurių nuolatos iškyla Skan
dalai, kaip paštininko Sruogos 
ir “Maisto” direktoriaus Lapė- 
no bylos. žmonės reikalauja, 
kad valdiškos įstaigos butų ap
valytos nuo vagių ir kyšinin
kų. Bet tai gali atlikti tik vi
suomenės kontrolė.

JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
NIEMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS.

SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PAŠTU AR KAB- 
LEGRAMA. PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST„ 

CHICAGO, ILL.

Boeing bendrovė pastatė armijai didžiulį keturių motorų bombinį lėktuvą. Tai buvo didžiausias . ■ ■ ■ • ■■ i ■ ■ . ■
karo orlaivis pasaulyje. Bet, pereitą savaitę jis sudužo Daytone, užmušdamas keturis žmones, 

"'v. ' ' . ' , ' i, ; ... '
. .................... u...... * ------------------

Nutarė pavaryti Chi 
cagos laikrodžius

Uraganas 
Floridoj

Italai paėmė Hauzien

HAUZIEN, -Ethiopijoj, lapkr. 
4.—Italijos armija aiįštanj už
ėmė Hauzien miestelį, žvalgai 
jau vakar buvo< įėjęt^^oniest^ 
ipt;Mi^W yifc'Tiž 38' mylių 
nuo Makale, kurį 'didelė Italijos 
dtmija siękiasi paimti.

Ikišiol Italijos armija žygia
vo be jokio pasipriešinimo iš 
ethiopų pusės.

Makale yra svarbus italams 
punktas, nes iš čia prasideda 
didelis karavanų kelias.

Italai prieš Makale siunčia 
120,000 kareivių armiją, nors 
nemanoma, kad ethiopai dės 
kiek didesnių pastangų miestą 
apginti, nes visos ethiopų tvir
tovės yra toliau į pietito.

v.’* .- • -
■- ■ ‘ 'r,
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■M CHIC/1GOS
STUMIU bhrf

YRA PAŠALPOS LIGOJĘ, POMIRTINIŲ IR 
VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. K AIRIS, yice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

o

studijuos ; prezidento 
planą konkurso ^ęsjįfliui. Apie 
tąi .pradėsią}kW
nl gyriuje.

vęiį<ėj ųį, kąd j p draugiš kai’tu 
W jjuą įųty .į įleid-
iiwo
l Programas.

B Chicagos Lietuviu 
DraugijosJubilieji- 

nioBankieto
Praeito šėitadienio vakare 

įvyko Drąųgįjos Jubiliejinis 
bankletas. šį įąiikietą y 
Įima yvadiriti

Antradienis, iapkr.. 5, ■

KULTŪROS DRAUGIJA 
MILLBR, finansų sekretorius 
DEGUTIS, 'iždininkas 
GALSKIS, trųstisas 
MILIAUSKAS, trustisas.

VARKAŲA, Draugijos Auditorius.MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P._______
gijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje -rpanedėliais ir ketvęrgais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
ro. Konkurso dalyviai arba norinti jstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti i Draugijos ofisą 

čia PiažyiąętįU laiku. . 
gijos Ofisas: 1739 South'Halsted •Sįtreėt, » Telefonas Canal 0117

licagos Lietuvių Draugijos Konhuraąiltai 
i spalių 31 d. jrašč sekamą skaičių narių:
□kursantas: * " 'įrašė narių:
<AZYS STEPONAVIČIUS .......... ..............
JENAS PETRĄS-Martinkaitis ..................
ZINCENT B. AMBROSE .’............................
i’RANK BULAW ....... ..................... ...... ........
>ETRAS GALSKIS ........... .............................
’-NIA PETRONĖLE ŠLIUŽAS ..................
’-NlA AGNĖS GRAKAUSKIENĖ ...........
BENEDIKTAS VAITEKŪNAS ...................
ANTANAS L. SKIRMONTAS ....................
’-NIA MAG. RATKEVIČIENĖ ................
ANTANAS MIKŠYS ........ ...........................
uOUIS ANTANAVIČIUS ............................
\RTHUR MONTVIDAS .................
’-NIA ONA MHTSKIENĖ .... ...................
5IGMONTAS MICKEVIČE .......................
^LEX AMBRAŽEVIČIA ........ ...................
ANTANAS VISBARAS ....... 1........... .
?RANK KLIKNA .......  ..u.......  ...
?-NIA MARĖ KAMEŠIENĖ ............. ........
iVALTER NEFFAS ......... i: ...:.....................
draugijos veikėjai, ne konfcursantai įrašė

ra ga- 
vįsų bankietų 

karaliumi. PUM^os dalyvavo 
500, i įiek buvo ^anksto numa
tytą įr’ ($1 lųkio skaičiaus da
lyvių buvo prirengta apščiai 
valgių ir gėrimų. Publika dau
gumoj susidėjo iš Draugijos

Viso įrašyta

8:15 
Pro- 

biznio 
B. Ambro- 

kalba

įgramo medijas buvo biznio 
Komisijos narys V. B. Ambro
se. Programo vedėjas kalba 
10 įpinamų supažindindamas 
svečius-veikėjus su šio -vakaro 
eiga. Perskaito konkursantų 
vardus, ir pažymi kiek kuris 
įrašė nauįų įarių, tįipgi Pa
neša 'kurie biznieriąį Draugi
joj naciai prisidėjo, prie «u- 
rehgitųo šio bankięto. Prime
na, kad konkursas yyrą ;pra- 
įlgiiltąs iki įatąiidžio 30, d, iiij 
kadgalutinam konkurso už-t

-vakaro

131 
115 
103 
102

. 53 

. 31
28
25
12
10
10
10
10

8
7
6
5
5

. 4
4

178

857 nauji nariai

'eikiname Chicagos ILietuvių Draugijos Ju 
liejinio Konkurso veikėjus.

S“ * ‘ t,' MChicagos Lietuvių Draugijos Valdyba: , 
JUUŪS MICKEVIČIUS., Prezidentas 
KASTAS KAiRIS, Viceprezidentas 
VINCAS MĄNRUS, VŽrdįų Sekretorius 

. PAUL MILLER, Finansų Sekretorius.
JONAS.J)EWTIS, Udiiįiinleas ■- ' ' 
imm uZiamu uįj.''— ............ . .......—r—

ačių p-niai Gudas už gerų na
rių įrąšymą. Taukšime dau
giau.

Petronėlė Markauskienė įra
šė dų naujus narius: Eleanorą 
Zupkus ir Luey Washkis. Gę- 
rai, kad prriia Markauskienė 
nepatingėjo pasidarbuoti or
ganizacijos labui. Tikim, kad 
šiame konkurse daugiau nau
jų narių įrašys. Lauksime.,

Wąltęr Butkus, 18-tos apie- 
linkės biznierius,'įrašė Drąu-i 
gijon p*ną Antaną Belskį, vai
stininką. P-nas A. Belskis už
laiko savo, vaistinę -— 2422 W. 
Marąuętte Rd.

P-nia Ona Simonaitienė, su
mani Draugijos veikėja, įrašė 
Draugijon A^daną Eąpinskį. '<■

P-nią Martiia Cąrson įrąšė 
Anną M. Ruznis. Lauksima 
daugiau narių iš p'-nios Carl- 
son. ,,v ■- ,'v’

Westsidictis Kazanauskas 
įrašė Draugijon p-nią Josc- 
phinc Baisevičienę. i P-nas Ka
zanauskas syra Simano Dau- 

] kanto spul'kos 1' sekr&vriusn
“bizi” žijnbgus,\ie(

veikėjų ir jų draugų. Užsitar
navusiems Draugijos Įjąriąjųą- 
veikėjams baiikieto tikietai 
buvo visiems iš aukšto pąsių-į 
sti. Prie durų tįkįetąi nebuvo 
pardavinėjami. Tiesa, buvo 
keletas tikietų ir prie durų, 
parduota prašąli t Draugijos

• UZ-f 
pana^ 

tą, kaip dabar. Pra
sideda mu?ikališkai vokalis 
programas, šį programą tvar
kė muzikas Kazys Steponavi
čius. , Visi ;progrąmo dalyviai 
buvo, 'Draugijęs nariai ir visi 
.pildė tiktai po vieną numerį. 
Nors publikos aplodismentai 
reikalaudavo artistus daini-

M 
įlinkus .pakartoti, .bet tas ne
buvo daroma dėl laiko stokus.

Prpgrame dalyvavo šie • dai
nininkai artistai: ,p-Ię Valeri- , 

j, — smųkinirikĄ 
Vytautas Beliajus, Vepęra 
Grybiutė, Josephįne Ąleksiųtė 
...šokėjai, Andrius Narbutas— 
akordionistas, K. .Pažarskas, 
p^lė Florence Balsiutė, Pranas 
Sadauskas,'p4ė iBernice Male- 
lo, p-nia Birutė Rašinskienė, 
Vytautas Tarutis — daininin- 
k^į. Vyrų Ęvavtetas—J. Čepai
ty Y. Ascilla, X, laikus, K. 
Dilius. . Merginų Trio—Lidi- 
gįųtėn Mankevičiutė, JokubkaL 
tė. ^Duetas — p-nia Viktorija 
Gimauškienė ir Vincas Ascil- 
la. Kaimiečių Kvartetas—Pra
nas 'Plikis, J. Rukštęla, p-lė 
S. Rimkaitė, p-lė A. Trilikai-

ja čepukaife

ADVOKATAI

FURNACE
TAISYMAS
...........
DEGINIMUI PUODAI, hUu< 
svarui ISoj . imųerų . *
kaina ------ .----------------

40»:
PIGIAU ;

BOILERIU
1.f A. I., Y' S

 'W» P^yrę darbininkai 
20c; miiHsj Italim 16^ 1 . 1c k ’ dAli Bajhii * ‘ * * * vandeniui vjedriukai, vkokią dali labai pigiau
kitur .svarui »2cj •, Kitų Furnaco ir Bol-
dBnAMs“ KRATYIOJAI * lerlų dalys aplM^ųų- ’MęS Yįąokių var

tos;totų daibi dėl .p^ių.: musu kainą ------ ,------ ‘ tr> pigiai-

ACME FURHACE RliPAik’|Z: rj 
PARTS CO. |2 krautuvė] '

11' - X"ire.".'re*į!,»i| ĮI. ■-1' v. i, 1, . Ų.. n,j,i„iįĮ. |UBI!'W.|.||. .1 1 J. ..II. lĮ'l^UI1

Gerkit ir Reikli
k K Visose-Alinėse

1

Mutual Trijų 
Žvaigždžiu

tė. Smuikininkei p-lei • 
jąi Čępukaitei ir daini 
Vytautui Taručiui pianę 
panąvo p. Byąnskas, 
tės” choro vedėjas* o i

(Tesą nusl. 3-žiam)
"..J. . J J !l  ...................... 1 "

A.L.Davidonis,
4910 S. Michigan

TeL Kenvrood 5197 
VALANDOS:.

nuo 9 iki 11 valandai 
nuo 6 iki 8 valandai 

Apart šventadienio ir ketvir

Dr. V. A. Siml
GYDYTOJAS IR^CHIRL

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 
vai.. Nedėliomis nuo 10 ii 

3343 South Halsted J 
TeL Boulevard 140J

K.P. (ŪKUS
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. 
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOHN B BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panėdėlio, Seredos ir 
’Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwe!l Street 

Telefonas Repųblic 96Q0.
1 ' —........    ■«■■■?.— 'I ■! ........ —..........■■■!■■ . ........ X| ■

Telephone: Boulevard 2800

JOSEMI J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. -6515 So. Rockwell St.

v Tėlephono: Renublic 972$

Jurgelionis
. ADVOKATAI 

Vpdė bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas K

•3421 S. Halsted St. Tėl. Yards 2534
' Miestę ofisas _

10 No„ Clark St. ’ 11 floras * 
Tel. Dearborn .3984 

Ręzidencija.

Phęne Canal 6122
Dr.S.Biežii

GYDYTOJAS IR CHIRL 
2201 West 22nd S1
Valandos: nuo 1—3 ir 

Seredomis ir nedėl. pagal 
Rez. 6631 So. California

Telefonas Republic Vt

Ofiso Tel. Boulevard 5' 
Rež. Tel. Victory 23- 
Dr. Bertas!

J West 85th
[f 35th and Halste• Cor.

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 
Nedaliomis nasrai auta

Tęl. Office Wentworth 
Rez. Hyde Park 339

Dr. Sušauna SI
Moterų ir vaiku ligų RJ
6900 Sq. Halsted

Valandos 1—4 po pietų, 1-^ 
išskyrus seredomis ir su!

Phone Boulevard 70t

Dr. C. Z, Ve»
Dentistas

4645 So. Ashland
. - arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vj
Seredoj pagal sutar

Dr. Strikol’i 
Gydytojas ir Chir 
Ofisą. 4645 SO. ASHLAN 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir n 

vąk. Nedelioj pagal sut 
Ofiso Tel.: Boulevard 
Namu TeL: Prospect 

' *4- ■■ - -
1 ^ITūMRAA, 

'erną, 2622 W. 69 St., išva- 
vo Iš Cherburgo, Jaivu 
ąuitania”, spalių "80 dieną, 
[imasi, kad ateinantį šešta- 
nį jau bus namie. Jo drau- 
žada jam padaryti kokį tai 

•prizą. x
<astantas Žilinskas išvažiavo 
‘tuvon birželio 7 d. paviešė* 
ir dabar parsiveža daug ži- 

į ir dovonų.
ujienų laivakorčių įkyrius,

šokiams >grojo G. Stephens 
Revelers orkestras.—gm.

K * i’ ’* *' ' ‘ ' a j

Teisybes Mylėtoju 
Draugystės žinios

avogč nuo Roselan- 
) dentisto $75 aukso

Draugija auga. Prisidėjo 
daug draugysčių; nutarta 
palaikyti Liet. Auditoriją; 
serga Dr-stės sekretorius; 
rengia šeiminišką vakarie
nę. Nariai draugiškai su
gyvena. /■

Draugystė auga
Iš po lengvo, bet laipsniškai 

Teisybės Mylėtojų Draugystė 
auga turtu ir nariais. Šian
dien Dr-tė turi suviršum 600 
narių ir apie $20,Q00 turto. Mi
rusių 1935 m. yra tik 4-ri. Pa
gal tokio didelio skaičiaus na
rių, visai pedaug mirčių.

Prisidėjo daug draugysčiiį
I .
Praeitą susirinkimą prisidė

jo Lietuvos Dukterų Dr-tė. O 
kas negirdėjo apie Lietuvos 
Dukteris? Tai buvo pavyz- 
digiausia D-tė Chicagoj, kuri 
veikė kultifros, apšvietos ir 
lapdarybės darbus. Dabar 
teisybiečiai, turėdami savo 
tarpe tokių darbščių moterų, 
galės sparčiau veikti lietuviš
koj dirvoj. -ų .

Kiek pirmiaus prisidėjo, Ro- 
žancavos Moterų Dr-tė, Brixf- 

ikšdami nori naudoti tele- geporto Pašalpos ir Politikos 
kliubas, o dar seniaus Vysku- 

• i

ROSELAND. — Dr. L. M. 
kulas, 11024 So. Michigan 
mue, neteko $75 vertės auk- 
dantims, kai jį šeštadienį 

molė ir apiplėšė ginkluotas 
oditas. Atkišęs į daktarą re- 
verj, piktadaris privertė jam 
rodyti kur auksas yra pade-

[įsimetę policistais at 
mė nuo senelės gyve

nimo sutaupąs
Trys banditai, apsimetę po- 
istais, vakar įsigavo į na- 
is 60 metų moteriškės, Mrs. 
iry Mann, 6036 S. Marsh- 
:1d avenue, ją sumušė ir pa
šine $2,800 senelės pinigų, 
iriuo ji buvo sutaupiusi “Jie- 
įgai dienai”. "
Policistai įsigavo vidun pa-

ną.

1 ■■ i; , ..ren.. »•*

datig spėkųr daug^ naujų ener
gingų veikėjų. Atrodo, kad 
teisybės Mylėtojų z Draugyste 
užvaldė ne tik Bridgeporto 
lietuvių koloniją, bet ir visą 
Chicagą, ir jos priemeisčius 
ir atsistojo pįlnai 3-čioj vie
toj tarp Chicagos lietuvių pa- 
šalpinių draugsčių.

Nutarta palaikyti Lietuvių 
Auditoriją

Spalių 29-tą d. tapo 
šauktas ekstra susirinkimas, 
kuriame plačiai buvo disku- 
suojama Chicagos Lietuvių 
Auditorijos likimas. Po. ilgo 
ir nuodugnaus apsvarstymo iš
rinkta komisija iš 3-jų narių, 
kurių pareiga bus veikti ben
drai su kitomis draugystėmis 
tikslu Auditoriją palaikyti 
Draugysčių rankose. Į ko
misija įėjo J. Zalatoris, J. Bal- 
chiunas ir Z. Grigonis.

‘h’'

Serga Draugystės sekretorius
Jau 2-ra savaitė kaip serga 

draugystės sekretorius Petras 
Lėtukas, 3240 So. Emerald 
Emerald’ Avė. Lėtukas gavo 
kraujo užnuodijimą į dešinę 
ranką dėl metalinės Į rakšties 
ir daug netruko kad butų rei
kėję amputuoti ranką. Bet 
atrodo, kad ji bus išgelbėta 
įiors ims dar daug laiko iki 
galutino pasveikiimo, nes ran
koj pasidarė apie tuzinas sky
lių. >

Reikia pažymėti, kad man 
ir pirmininįui prigelbstint 
drg. Lėtukas iki . sekančiam

su-

reikalais kreijikries "paK* Jt, nes 
aš buvau tik išrinktas užrekor- 
duoti ekstra susirinkimo'0 tari-

, ' ' V ... J/

'■mus. ; .■/. ' ■. v ..
Draugystė rengia šeiminišką 

vakarienę
Praeitame susirinkime, spa

lių 13 d. tapo . nutarta su
rengti šeimynišką vakarienę, 
pagerbimui ir susipažinimui 
su naujai įstojusioms Rožanca- 
vos ir Lietuvos Dukterų Drau
gysčių narėmis. ‘

Į komisiją įeina sekantis 
veiklus nariaDės: A. Brad- 
chulis, L. Yuciiis, L. Y^ucius, 
P. Grigonįenė, Ė. Tanke *ir M. 
Kalainienė. Vakarienė įvyks 
sausio 18 d. 1936 m. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.
Nariai draugiškai sugyvena .
Nors T. Mt jb-joj priklauso 

visokių pakraipų žmonių, bet 
savitarpinių peštynių nėra. 
Visi lygus nariai. Tai tikri 
teisybiečiai ir veki to bran
gaus vardo, Teisybės Mylėto- 
jai. j v ■ ■

St. N ar kis korespondentas.

Bandė nusižudyti, 
rastas pusgyviu 

parko ravė
pusgyvis, perplautomis ran

kų gyslomis, Jonas Purvis, 55 
metų, 1733 East 71št Street bu- 
vč atrastas rave, Forest Par- 
ke

Ę. Tanke 
rAkarienė įvyks

nBU-kas tą svarbhy Eros rolę 
atliks šiuo žygiu.

* Helena Bartuli debiutuoja
NT ."V, , Jlr. zi o , i.

R
Neminėsiu kokios buvo įa- 
kmėi- panelęi Rakauskaitei

8:30 iš 
R y to

Jis buyo paguldytas psi-

Vėliausios žinioš 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedėly, 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur ' 
100 mylių aplink 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 
ir; JUS. -

aįįtf> c* ' b

166 N. Michigan 1 
Atdara iki 9 vaks

», • • 4 • ■

(2)

(3)

Help lVanted— 
Darbininku reik

PARDAVĖJAI — Užd 
dien $5 ir daugiau. "Pard 
vienam automobilio savini 
latinis darbas. 330 So. 
Kambarys 738. .

Lapkričio 8-ta, 1935 8-tą vai. vakare^ 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 

/ >3131 So. Halsted St. , > * • .
’ — •> Chicagp, Iu»* •«; ’ J.

(1) Bus raportas .delegato Ądv.
John Kuchinsko-iš Konvencijos 
Illinois Lygos, e 4 
Bus išdėstyta kaip reikia ivesti 
i savo spulkų “Direct Reduction 
Plan” ir jo naudingumas. 
Apkalbėjimui klausymo Receive- 
rio, skiriamo dėl spulkų “Cook” 
paviete ir kitų bėgančiu reikalų.

Visi valdybų nariai, rinkti atstovai 
ir direktoriai kviečiami atsilankyti j 
ši susirinkimą.

J. P. Varkala, 
Sekretorius ir Auditorius.

Draugystė Saldžiausios širdies 
Viešpaties Jėzaus laikys mėnesini su
sirinkimą lapkričio 5 d. 7:30 valan
da vakare, Chicagos Lietuviu Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti i ši 
susirinkimą, nes randas labai daug 
svarbių dalykų aptarti dėl draugijos 
labo. Nutarimų raštininkas 

j Frank Bakutis.

PATAISOME NAMUS
Senas namas atrodys nauju ir už

laikys šiluma. Abdirbame iš lauko 
su popiera, plitikėnr ir asbestu. Den
giame visokių rūšių stogus, dadirba- 
me porčius ir garadžius. Musų 
kainos nužemintos. Darbas atsa
kantis ir garantuotas.

JOE LELEIKA 
4135 S. Campbell Avė. Prospect 3140

CLASSIFIEDAOS
Automobiles

SPECIALIS BARGENAS
NASH — 1931, 4 duru sedan $225
SHEVROLET - ‘

sedan • ___ _
FORD — 1930, 4 durų sedan ....
PAIGE — 1928. 4 durų sadan....

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

kėjimais arba mainysiu i kita kars.
P. WALTE

4614 S. We?
Tel. Lafaye

1980, 4 durų
$165
$175

$45

ITIS 
n Avė.
1829

—o—
REIKALINGAS vyras 

kuris mokiį karves melš 
ūkės darbus supranta. R 
344, 1739 S. Halsted St.

“Tl^Waūntėd—F
Darbininkių reil

PATYRUS mergina i 
namų darbo, geri namai 
kambarys, ’be virimo. S 
mais Juniper 6362,

REIKALINGA mergini 
no namu darbo. Reikės 
vietos, geri namai, mažs 
Mrs. Straus, 7706 Kii 
Tel. South Shore 1252.

For Reni
RENDON 6 kambarių 

cottage — Užbaigtas a 
vandens apšildimas. Cei 
sementas — Vieno kari 
Pigi renda arba parsidu 

5311 S. Emerald

Farms for S 
Ūkiai Pardavin

BUILDINGŲ IR FAT 
mai ant pardavimo, tai 
riu žemė rendon. At 
C. Boerama, 103 ir H 
Worth, DL

Real Estate Fo 
Nnmai-žemS Pardi

PARDAVIMUI namai 
ant rendos.' Gera vieti 
riaus ar dėl bile kokio 
kitę savininkų Cicero 24
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ARMIJOS PAŽIBA GRIUVĖSIUOSE

į vai.

tiesu

| Maj. P. P. Hill Į

Vandenį ten papraš- 
moterys ir vaikai, 

krito aukomis italų

ir kai 
kopiją 
4-ttme

vaikų
ryte;

I
i

į vai. smar- 
keturi žmo- 
ir pridaryta

l

A'

įa 
.'S

Itoali užėmė dar vieną miestą, 
bet tebėra dar už 38 mylių 
nuo 'Makale. Dar nesutiko 
ethiopų pasipriešinimo

4. — 
naujas

Miami žuvo mažiausia 4 žmonės. 
Dabar uraganas eina j Keys, 
kur nesenai žuvo 400 žmonių. 
Vėjas siekia 100 m. 
smarkumo

1

» 
♦

e First and Greatest’ Lithūaniah Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Nkws,
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXII Kaina 3c No? 261

Buvusieji Lietuvos Prezidentai ir 
Premjerai Įteikė Raštą Smetonai

Nurodo, kad kraštui gresia dideli pavojai 
viduje ir Užsieniuose

KAUNAS, spalių 18. —(Spe
cialiai “Naujienoms”), žymiau
sieji Lietuvos respublikoje vy 
rai, per eilę metų stovėjusieji 
prie jos vairo, įteikė pareiški
mą, su savo parašais, prezidentui 
Antanui Smetonai, reikalauda
mi kad butų sudaryta tautos 
pasitikėjimą turinti vyriausybe 
ir sušauktas Seimas. Jie nuro
do, kad Lietuvą skaudžiai pri
slėgė ekonominis krizis ir kad 
kraštas gali .susilaukti labai 
rūsčių pasėkų, jeigu nebus su
rasta tinkamų priemonių e'ko- 
nominiems keblumams nugalėti.

Pareiškimo autoriai, toliau, 
nurodo, kad didelįupąyojaj^ grę- 
šia Lietuvai ir iš nedraugingų 
kaimynų' puses, t/ y.* iŠ Vokie
tijos ir Lenkijos. Tokiame Mo
mente Lietuva turinti suburti 
visas savo jėgas savo nepri
klausomybei išlaikyti.

Po pareiškimu padėta šie pa
rašai: A. STULGINSKIS ir Dr. 
GRINIUS, buvusieji Respubli
kas Prezidentai; MYKOLAS 

SLEŽEVIČIUS, PR. DOVYDAI
TIS, E. GALVANAUSKAS,

HITLERIS TYKO
PASIGROBTI VISA

PABALTIJĮ
Norėtų pasigriebti ir Ukrainą, 

bet nebandysiąs liesti vakarų 
Europos

r

PARYŽIUS, lapkr. 4. — Du 
Franci jos žymiausi laikraščių 
rašytojai paskelbė, kad Hitleris 
taikosi pasigrobti visą Pabal
tijį (Lietuvą, Latviją ir Esti
ją), taipjau ilgainiui nori pasi
grobti iš Rusijos ir Ukrainą.

Tokias Hitlerio užmačias iš
dėstė Vokietijos finansų minis- 
teris Dr. Hjalmar Schacht in
ternacionalinio banko susirinki
me spalių mėn., Basely, Švei
carijoj.

Tame susirinkime Dr. Schacht 
kveitė Franci jos banko prezi
dentą Jean Tannery ir Angli
jos įanko prezidentą Montagu 
Norman veikti bendrai su Vo
kietija “finansiniame lauke”, 
kad kaip galima greičiausia už
baigti Italijos Ethiopijos karą.

Kad paveikti Franci ją ir pri
kalbinti ją susiartinti su Vo
kietija, Schacht užtikrino, kad 
Hitleris siekiasi pasigrobti tik 
Pabaltįjį ir Ukrainą ir neturi 
jokių užmačių linkui vakarų 
Europos, taip kad Franci jai rie
šą ko bijotis Vokietijos.

0TTAWA, Ont., 1. 4. —Gar
sus Škotijos rašytojas lordas 
Tweedsmuir (John Buchari) 
užėmė Kanados naujo general
gubernatoriaus vietą.

ANT. TUMĖNAS ir LEONAS 
BISTRAS—buvusieji Ministeriai 
Pirmininkai.

Lietuvos laikraščiams cenzū
ra neleido to pareiškimo teks
tą paskelbti. Bet buvo padary
ta šapirografuotų kopijų 
kur paskleista. Vieną 
čia prisiunčiu. (Ji telpa 
puslapyje “Naujienose”.)

Padėtis Lietuvoje, iŠ 
rimta ir visi žmonės jaučia, kad 
ilgiaus be Seimo nebus galima 
apsieiti. Ūkininkų “streikas” 
Suvalkijoje parodė, kad ir ra
musis sodžiaus elementas jau 
yra labai nepatenkintas dabar? 
tinę būkle.

Visuomenės pąsitikėjimą val
džia baigia naikinti vagystės ir 
suktybės valstybės įstaigose, 
dėl kurių nuolatos iškyla Skan
dalai, kaip paštininko Sruogos 
ir “Maisto” direktoriaus Lapė- 
no bylos. žmonės reikalauja, 
kad valdiškos įstaigos butų ap
valytos nuo vagių ir kyšinin
kų. Bet tai gali atlikti tik vi
suomenės kontrolė.

■ ■■ ............ .

GRAIKIJA ATSTE L 
GIA MONARCHIJĄ
Monarchijos atsteigimas “lai

mėjo” plebiscite. Esą tik 2 
nuoš. balsų paduota už res
publiką

tarė
ATHENAI, lapkr. 4. —Grai

kijos žmonės plebiscitu nu 
sugrąžinti į sostą ištremtąjį ka
ralių Jurgį II.

Kitokių plebiscito pasekmių 
ir negalima buvo tikėti^. Grai
kijos valdžia dabar yra; mo- 
narchistų rankose, monarchis- 
tai kontroliavo balsavimtfs, tad 
monarchijos atsteigimas vis- 
tiek butų laimėjęs, nežiūrint 
kaip žmonės butų balsavę.

Bet tik nedidelė dalis Grai
kijos gyventojų balsavo sekma
dienio pelbiscite. Balsavimuose 
už monarchijos atsteigimą buvo 
paduota 1,491,992 balsai, ? o už 
respublkią tik 32,454 balsai, ar
ba tik 2 nuoš. visų balsų.

(Graikija gyventojų turi virš 
6,000,000).

Tuojaus paskelbus balsavimo 
davinius kabinetas sudėjo prie
saiką karaliui. Tą patį pada
rys armija trečiadieny. Ketvin 
taideny išplauks karo laivaš 
parvežti naująjį karalių iš Ang1 
ii jos. Manoma, kad karalius 
Jurgis II atvyks į Graikiją UŽ 
dviejų savaičių.

TikraiMASKVA, lapkr. 4.
žinoma ,kad penki žmonės žu
vo audrose Juodosiose ir Kas- 
pijdus jurose. Be to kelių kitų 
žmonių pasigendama.
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Boeing bendrovė pastatė armijai didžiulį keturių motorų hombinį lėktuvą. Tai buvo didžiausias 
karo orlaivis pasaulyje. Bet. pereitą savaitę jis sudužo Daytone, užmušdamas keturis žmones. 
ss=s:1,. i, . i. .... . ''

NutarėpavaryŪČhi- 
cagos laikrodžius paliaubą

Miesto taryba nutarė sulyginti 
u Chicagos laiką su rytinių vals 

tijų laiku

CHICAGO.— Miesto tarybą 
vakar 44 balsais prieš 3 nutarė, 
visam laikui pavaryti Chicagos 
laikrodžius yieną valandą į prie
kį ir Chicagos laiką sulyginti 
su rytinių valstijų laiku. Laik
rodžiai bus pavaryti nu*o kovo 
1 d. Nors buvo reikalaujama 
leisti tą klausimą patiems gy
ventojams nubalsuoti, tečiaus 
miesto taryba tą reikalavimą at
metė.

Moterys užėmė Mek 
sikos miestą

MEXICO CITY, lapkr. 4. — 
Atzacan mieste, Vera CrUz 
valstijoj, moterys susibūrė, už
ėmė miesto salę, išvaikė išrink
tuosius miesto viršininkus ir 
pačios pasiėmė valdyti miesto 
reikalus. Buvo pasiųsta ka
riuomenė išvyti neprašytą val
džią, bet moterims nepasiduo
dant pasitraukė ir kareiviai, 
kad neįvyktų kraujo pralieji
mas. Valstijos valdžia pasiun
tė savo atstovą ištirti padėtį.

Atzacan turi 3,000 gyvento
jų, kurių didesnė pusė 
gryno kraujo indėnai.

yra

Chicagoj lankusis Norvegijos 
seimo pirmininkas

CHICAGO.— Ateinantį penh 
tądien} į Chicago trims dienoms 
atvyksta garsus Norvegijos po* 
litikas, rašytojas ir kalbėtojas 
Carl Joachim Hambro, nuo 1926 
m. Norvegijos parlaimento pir
mininkas, taipgi narys tautų 
sąjungos pild. komiteto. Jiš 
čia pasakys keletą kalbų apie 
tautų sąjungą ir norvegams— 
apie dabartinę Norvegiją.

.į - ?• 1

Flaming wrėckage 
. > ..... ................................

Sankciją Sėkmingu-{Italija šventę mnšią 
mas priklausys nuo

Jungtinių Valstijų
GiENEVA, lapkr, 4. — Tautų 

sąjungos ekonominių sankcijų 
subkomitetas nutarė uždrausti 
eksportuoti į Italiją aliejų, ang
lis, geležį ir plieną. Tą dar tigres 
patvirtinti pilnas 52 valstybių 
komitetas.

Bet visas valstybės dabar 
žiuri į Jungt. Valstijas, ar jos 
prisidės prie tų sankcijų ir 
taipjau uždraus tas prekes eks
portuoti į Italiją, nes manoma, 
kad be nepriklausančių prie tau 
tų sąjungos valstybių —JUngt. 
Valstijų ir Vokietijos— prisi
dėjimo ekonominės sankcijos 
negali būti sėkmingos.

Tečiaus peržiurėjus statisti
kas surasta, kad Jungt. Vals
tijos labai mažai eksportuoja 
aliejaus ir anglių į Italiją. Ita
lija aliejų daugiausia pirkdavo 
iš Rusijos ir Rumunijos, o ang
lis iš Anglijds; Vokietijos it 
Lenkijos. /

Tautų sąjunga mano, kad už
dėjimas embargo ant pagrindė 
nių dalykų greičiausia gali su
stabdyti karą, jei neprisidės 
Jungt. Valstijos ir Vokietija.

. . . I ■ ■ .... Ji ; . f .> .■

21 žuvo jūroj
STOCKHOLM, Švedijoj, lapk, 

4.—21 žmogaus įgula švedų lai
vo Gerd žuvb, kai ląiVas šiau
rės juroj susidūrė su* suomių 
barka Lingard.

■ A
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Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

ĄpsiriiatiįęĄ ŠAlčiiaųf.
Temperatūra vhkar 12^ Vai. 

dieną Chicagoj ė buvo 480.
Saulė teka

• • ■ ’• ’ *’ .

4:40.
, leidžiasi

RYMAŠ, lapkr. 4. — Italija 
šiandie šventė mūšių paliaubos 
dieną—17 metų sukaktuves nuo 
Austrijos armijos pasidavimo po 
penkių dienų mūšių Venecijos 
lygumose.

Didžiosios iškilmės įvyko 
Ryme, kur iš savo rūmų bal
kono Mu’ssolini pasakė kalbą; 
kurioj pareiškė, kad Italija yra 
susivienijusi ir pasiruošusi ko
voti tautų sąjungos uždėtas 
sankcijas už.Italijos pradėjimą 
karo Afrikoj.

Mussolini ^avo laikrašty sa
ko, kad Versallės taikos sutar-]^ 
tis buvo neteisingai padaryta ir 
kad todėl Italįjaj/aabar koloni
jų tenka ginklu ieškoti Ethio
pijoj. Jis taipjau prigrūmojo 
apleisti tautų 'sąjungą, jei toji 
nępaliąu's priešintis Italijos as
piracijoms.

Automobiliai užmušė
10 žmonių

CHICAGO.— Pereitą sekma
dienį* automobiliai Chicagoj e ir 
apielinkėse užmušė 10 žmonių 
ir daugiau* 100 žmonių sužei
dė.

5 ŽMONĖS NULINČIAVO
NEGRĄ

WHITE BLUFF, Tenn., lapk. 
4. — Jos vyras ir keturi jos 
švogeriai atėmė iš policijos neg
rą Baxter Bell, 25 m., jį nu
šovė ir paskui "pakorė, 
negras sumušęs ir įžeidęs 
Luther Dodson, 20 m.

Tas
Mrs.

MEMPHIS, Tenn., 1. 4. — 
RaudjOngalvė Raišy Root, garsi 
gangsterių meilužė ir sandarbi- 
ninkė, rasta paimta “ant rai- 
do” ir nušauta vogtame auto
mobiliu j e. Jos krepšy rasta kul
kų gal nuo to paties revolverio, 
kuriuo ji buvo nušauta.

Italai bombarduoja 
ethiopų šaltinius; žu
do moteris ir vaikus

Uraganas 
Floridoj 
t ____

ADDIS ABABA, lapkr. 
30 ethiopų moterų ir 15 
liko užmušta šeštadienio 
kada Italijos lėktuvai masihėj
formacijoj bombardavo visą ei!ę 
šaltinių ' Gorahia apielinkėje, 
Ogaden provincijoj, netoli Ita
lijos Samoli žemės.

Tie šaltiniai aptarnauja di
delę apielinkę ir teikia vande
nį tos apielinkės gyvuliams ir 
žmonėms, 
tai semia 
tad jie ir 
bombų.

Italai paėmė Hauzien
HAUZIEN, Ethiopijoj, lapkr. 

4.—Italijos armija aųštapj už
ėmė Hauzien miestelį, žvalgai. ' . ... . k Dabar uraganas eina skersaijau vakar buvo* įėję
lį.^ HždžW yrft liž 38 
nuo Makale, kurį didelė Italijos 
drmija siekiasi paimti.

Ikišiol Italijos armija žygia
vo be jokio pasipriešinimo iš 
ethiopų pusės.

Makale yra svarbus italams 
punktas, nes iš čia prasideda 
didelis karavanų kelias.

Italai prieš Makale siunčia 
120,000 kareivių armiją, nors 
nemanoma, kad ethiopai dės 
kiek didesnių pastangų miestą 
apginti, nes visos ethiopų tvir
tovės yra toliau į pietus.

Pirko arklius kariuo
menei

KAMAJAI.—Kamajuose buvo 
perkami arkliai kariuomenei. 
Buvo suvesta apie 30 arklių, iš 
jų nupirkti 4. Naujasodžio km. 
ūkininkas Bagdonas už kumelę 
gavo 700 litų, kiti 500, 400 ii 
350 litj. Gaunamomis kainomis 
ūkininkai labai patenkinti (tur
guje tokių kainų pirkėjai ne
nori mokėti) ir stengiasi dau
giau užauginti kariuomenei tin 
karnų arklių. Pernai kariuome
nės arklių remonto koriiisija 
Kamajuose nerado nė vieno tin
kamo arklio, o šiemet jau ^4.

Tą pačią dieną Svėdasuose 
nupirkta kariuomenei 16 ark
lių. <

Trys nusinuodijo 
maistu

SCOTTSBLUFF, Neb., lapkr. 
4.—Iš Denverio lėktuvu, gabena
mas serumas, kad išgelbėti gy
vastis likusios Davė Reisehstein 
šeimynos, kurios trys vaikai jau 
mirė nito užsinuodijimo maistu. 
Manoma, kad visa šeimyna už
sinuodijo pręzervuotais kotnais.

NANKING, lapkr. 4. —IšroJ 

do, kad pašautasis Chinijos prė-l 
mieras Wang Ching-Wei pa-j 
sveiks. Operaciją jam darys j 
amerikietis daktaras, kad išim*’ 
ti kulką.

Visa pietinės Florida 
skaudžiai nukentėjo 

nuo uragano

MIAMI, Fla., lapkr. 
Pietinę Floridą užklupo 
tropiškas ’ uraganas, kuris tar
pais siekė 100 m. 
kūmo. Mažiausia 
nės liko užmušti 
didelių nuostolių.

Netoli Miami jukoje matytis 
šaukiantis pagelbos laivas.

Visos elektros, telegrafo, ir 
telefono vielos yra nutrauktos 
ir susižinojimas su pietine Flo- 
rid^yra negalimas.

Dabar uraganas eina skersai 

ir manoma, kad apie vidurnak
tį jis pasieks Key West. Tos 
apielinkės salelės, į kurias dabai 
uraganas slenka, per pereitąją' 
Darbo dieną uragane žuvo dau
giau 400 karo veteranų, kurie 
dirbo ten prie pravedimo kelių 
ir geležinkelių.

Bet šį kartą, kai tik buvo gau
ta žinia apie besiartinantį prie 
Floridos uraganą, visi karo ve
teranai liko iš tų salelių iškel
ti į “saugesnę” vietą.

Manoma, kad kai uraganas 
bite perėjęs visą pietinę Florb 
dą ir nueis toliau į jurą, tai 
skaičius žuvusių bus daug di
desnis, negu dabar žinoma, ar 
numanoma. Betgi uraganas šį 
kartą esąs mažesnis, negu buvo 
Darbo dieną.

Band išsprogdinti čechoslova- 
ijos pasienio tiltą, s

PRAHA, čechoslovakijoj, lap. 
4.—Nežinomi piktadariai bandė 
išsprogdinti čechoslovakijos pa
sienio tiltą, kuris jungia čecho
slovakijos Cieszyn su Lenkijos 
Cieszynu. Betgi didelių nuo
stolių tiltui nepadaryta. Savai
tė atgal ant tilto, delei pikta
dario suardytų bėgių, nuo bėgių 
nušoko prekių traukinys.

KALĖDOS JAU 
NETOLI-
JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE/ 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
NIEMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS.

SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PAŠTU AR KAB- 
LEGRAMA. PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST„
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YRA PAŠALPOS LIGOJĘ, POMIRTINIŲ IR KULTUįROS DRAUGIJA 
VALDYBA: P. :

J. MICKEVIČIUS,
K. KAIRIS. yicer]
V. MANKUS* sėk:

T ,sek«‘orlusJ. DmGUTIS, iždininkas
P. GALSKIS, trustisas
P. MILASĮAUSKĄS, trustisas.trustisas.

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. F. VARKALA, Draugijos Auditorius. 
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje — panedėliąis ir ketvęrgais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti jstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti j Draugijos ofisą 

čia pąžmęta laiku, • >
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted 'Stręet, ____________________ ______  Telefonas Canal 6117

Chicagos Lietuvių Drųugįjos Koitkurfiantai 
iki spalių 31 d. kasė sekamą skaičių narių: 
Konkursantas: " :įrašė narių:

KAZYS STEPONAVIČIUS .......... . .............
SENAS PETRĄS-Martinkaitis ..................
V1NCENT B. AMBROSE .............................
FRANK BULAW ................. .......-......
PETRAS GALSKIS ........... ..................  -
P:NIA PETRONĖLĖ ŠLIUŽAS ..................
P-NIA AGNĖS GRAKAUSKIENĖ ...........
BENEDIKTAS VAITEKŪNAS ...................
ANTANAS L. SKIRMONTAS ....................
P-NIA MAG. RATKEVIČIENĖ ................
ANTANAS MIKŠYS ........ ...........................
LOUIS ANTANAVIČIUS ............................
ARTHUR MONTVIDAS .................
P-NIA ONA MITTSKIENĖ ........................
ZIGMONTAS MICKEVIČE '.......................
ALEX ĄMBRA2EVIČIA ........... . ..............
ANTANAS VISBARAS .....;....... 1........... .
FRANK KLIKNA .......  4.......................
P-NIA MARĖ KAMEŠIENĖ ......................
WALTEjR NEFFAS .... :.....................
Draugijos veikėjai, ne konkursantai įrašė

131
115
103
102
53
31
28
25
12
10
10
10
10
8
7
6
5
5
4
4

178

Viso įrašyta __ ................... ............  857 nauji nariai

Sveikiname Chicagos iLietuvių Draugijos Ju
biliejinio Konkurso veikėjus, 

• "-f

Chicagos Lietuvių Draugijos Valdyba: 
JVIJVS MICKEVIČIUS,, Prezidentas 
KASTAS KAIRIS, Vice-Prezidentas 
VINCAS-MANKUS, ViraSfų Sekretorius 
PAUL MILLER, Finansų Sekretorius. 
JONAS. DEGUTIS, Iždininkas ■ 
PETRAS GALSKIS,ię. RQXUAS^

■ • • - .MILĄSEViCIUS iižd^GlĄėjąi.

Draugijos Konkursas Prailgintas iki 
Balandžio. 30 d., 1936 m.

TURIU garbės pranešti, visiems Chicagos Lietuvių 
Draugijos konkųrsantams, visiems Draugijos veikė

jams, kad šis Draugijos Jubiliejinis konkursas, Draugijos 
Valdybos tarimu, prailginamas šešiems mėnesiams ir bai
gsis balandžio 30 d. 1936 m.

DRAUGIJOS VEIKĖ
JAI ĮRAŠE ŠIUOS 
NAUJUS NARIUS 

DRAUGIJON:
/ ' I

Paul Žur įrašė Praugijon 
p-nįą Selomįją ir Jurgi KiJ“ 
ruonius. P-nas Paul yra Mar- 
ųuetteparko biznierius, dar, 
pats ne senas organizacijos 
narys, bet Draugijai stengiasi 
pasidarbuoti. Tikimės, kad p. 
Žur iki konkurso užbaigos 
daugiau narių įrašys.

P-nia Stella Žur įrašė ,p-nią 
Apoloniją Purlis, 2457 W. 47th 
PI. Vadinasi, abu p-nai Žu- 
rai šiame Draugijos konkurse 
pasidarbavo labui organizaci
jos įrašydami Draugijdn ųęt 
tris naujus narius. Lauksime 
daugiau.

Dainininkė ir mokytoja p-Iė 
Bernice Malela įrašė Draugi- 
jon savo močiutę, p-nią Uršu
lę Maldą, 925 Eigth St„ Wau- 
,kegan, III. P-nąi Mąlelos yra 
stambus Waukegan biznieriąi, 
•visa šeima yra Draugijos na
triai.

P?nia Marazienė įrašė ’Drau
gi jon savo vyrų Joną 'Marazą, 
taipgi dukterį Aldoną. Gepą 
darbą atliko p-nia Mąrazien^. 
Dar konkursas tęsis tr^s mė
nesius.

Povilas Poniška įrašė Drau
gijoj) Antaną Ūsą ir Jurgi Bra
zaitį, Abu Brighton Parko gy
ventojai. Gerai, Povilai, pui
kų darbą atlikai, įaųk^iiįe ir 
daugiau naujų narių iš jūsų.

Vincai Briedis įrašė Draugi- 
jon p*nįą Opą Mažeikienę, 
bridgepoptietę. Palias Vincąs 
Briedis iš Northsidės, seųas 
Žios Draugijos veikėjas, pasi-

darbavo ir šiame Draugijos 
konkurse. Turime vilties, kad 
p. Briedis iki konkurso užbai
gos dar daugiau narių įrašys 
Draugijom

.Nikodin^fi Shirmul.is įra^ė 
Draugijdn Ąiitąną Bartkų, 
elektros inspėktorių, o p-nią 
Shermulienė Draugi j on įrašę 
p-nią Benžin. Pmai Shermu- 
liai šiame koriteste jau įraše 
penkis naujus narius. Galimas 
daiktas, 4<ad iki konkurso už
baigos' daugiau įrašys; 'lauksi
me.

P^nia Apalionija Purlis^Drau- 
gijon įrašė p-nių Helen Valen- 
tis, jauną p-nia.. P-nia A. 
Purlis -pati dar visai nauja 
narė, bet pasirūpino įrašyti ki
tą jauną gerą narį Draugijom 
Neabejoju, kad p-nia Purlis 
dar šiame konkurse daugiau 
narių įrašys.

Peier Repszeivicl). įrašė Chi- 
cągos Lietuvių «Draugijon Pe- 
ter Bartkų. P-nas Repszewicl) 
pats naujas naris, bet jau 
Draugijai pasidarbavo įrašy
damas naują ųarį.

P-lė Aldona $ąfyąčiutė, jau
nuolė, Draugijon įrašė p-nia 
Subąčįeuę^ mątiną.

John Jąeobs, - jaunąs lietuvis, 
gimęs ir augęs, šioje šalyje, jį' 
įrašė vieną Draugijos narė; 
kuyios vardas per'klaidą ne
buvo . į knygas įregįstrųptąs,.

Pruifk Oną Dilienė Draųgi- 
jon įraše Jxjąąph 5 
P-nia Vilienė šiam konkurse 
prirašė du naujus nariusį 
įąuįęsiiųe daugiau.

P-nią Josephine Gudąs įra
šė 4 naujus visus jau-į 
nųolius Miąą.fru/ipąy 
kas, Miss Sophie Shimkus įi) v 1 . •. 1 1 • k

te. Smuikininkei p-lei Valeri
jai Cępbkaitei ir dainininkui 
Vytautui Taručiui pianą akom 
panąvo p. Byanskas, “Biru
tės” choro, vedeją$A b visiems 

(Tąsa nūs!. 3-ėiam)

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

ninkųs .pakartoti, .bet tas ne
buvo daroma dėl laiko stokus.

Prpgraine dalyvavo šie dąi- 
niniiįkąi artistai: ,p-lę Valeri
ja čepukaitė, — jsmukininkę, 

Į Vytautas Beliajus, Vepęrą 
Grybjutė, Josephine Aleksiutė 
—šoįęjąį, Audrius Narbutas^— 
akordionistas, 
p-lė Fl-orence Balsiutė, Pranas 
Sadauskas, pdė JBernice Male- 
lo, p-nia Birute Rašinskienė, 
Vytautas Tarutis — daininin
kai. Vyrų Kvartetas—*J. Čepai- 
Uą, V. Ascilla, X. Saikus, S. 
pllius. Merginų Trio—Lidi- 

IgiUtė, Mankevičiutė, Jokubkai- 
rtę. 'Duetas — p-nia Viktorija 
Gųnąuškienė ir Vincas Ascil
la. Kaimiečių Kvartetas—Pra
nas fjpdkis, J. Rukštęią, p-lė 
S. Rimkaite, p-lė A. Trilikai-

hidijųos prezideųto pątįėkt^i vętyėjųį, kąd jo įaugąs kartu 
daną koijkurąo tęsįgųui. /Ąpie sų įup į hąbkiąlą ‘leid-

Programas.
prųgrąųias ^rąą.itlėjĮO 8:151 

‘vdl. dr ’tesėsi iki'9 v41* Pro-
sgramo >vedėjąs buvo, biznio 
Komisijos narys V. B. Ambro
se. Programo vedėjas kalbai 
10 nąinu&ų supažindindamas 
svėČius-veikėjus su šio vakaro 
eiga. Perskaito konkursantų 
vardus ir pažymi kiek kuris 
jrąšė ųau|ų įarių, tįpgi pra- 
nęšą ikurie biznieriuj Dyąųgi- 
ję§ nąriaį prisidėjo, prie su- 
rengiųio šio bankięto. Pyijme-i 
na, kad konkursas ?yrą :pra- 
įlgjiitąs iki bająiiflžio 30, d, iir 
kad gdlųtiuam už-i
'baigimui turėsime vėl pana
šų bankįetą, kaip dabar. Pra
sideda muzikališkąi vokalisį 
programas, šį programą tvar
kė muzikas Kazys Steponavi
čius. /Visi jprogrąmo dalyviai 
buvo, ipraugijųs nariai ir visi 
pildė tiktai po vieną numerį. 
Nors pubiįkoą aplodismentai 
reikalaudavo ąrtįštus daini-

;sl
planą konkŲrspįęsįjnui. .‘Apie
tąi bns.prąpeitąikMą
ri skyriuje.

ačių p-niaį Gudas už gerų na
rių įrašymą. Lauksime dau
giau.

Petronėlė Markauskienė įra
šė du naujus narius: Eleanorą 
Zupkus ir Lucy Washkis. Ge
rai, kad p-nia Markauskienė 
nepatingėjo pasidarbuoti or
ganizacijos labui. Tikim, kad 
šiame konkurse daugiau naųj 
jų narių įrašys. Lauksime,

Wąltęx ‘Butkus, 18-tos apie- 
linkės biznierius, "įraše Drau-i 
gijon pm.ą Antaną Belskį, vai
stininką. P-nas A. Belskis už
laiko savo, vaistinę ~ 2422 W. 
Marąuette Rd.

P-nia Ona Simonaįtienė, su
mani Draugijos veikėją, įraše 
Draugijon Antaną Lapinskį. į.

P-nią Martha Cąrson įrašė 
Anną M, Ruznis. Lauksime 
daugiau narių iš p-nios Carl- 
son.

Westsidietis Kazanąuskas 
įrašė Draugijon p-nią Jose
phine Balsevičienę. P-nas Ka- 
zanauškas yra Simano Dau
kanto spulkos sekretorius, 
nors “bizi” žmogus, bet turė
jo atliekamo laijkp naują narį 
Draugijon įrąšyl’i' “

-. >, 1 ■ >.<•.■ • ■ ■ t

$ ChicOOra 
Draugijos Jitbilieji-

moBMikieto
-■■■t,/ . h ■<■!***.

Praeito šeštadienio vakare 
įvyko Draugijos Jubiliejinis 
bąnkfetas, šį 'bąnkietą yra ga
limą '.vadinti vįsų bankietų 

* karaliumi. Piibb^os dalyvavo 
500, tiek buvo išąnksto numa
tytą jr dėl lokįo Skaičiaus da
lyvių buvo priręųgta apščiai 
valgių ir gėrimų. Publika dau
gumoj susidėjo iš Draugijos 
veikėjų ir jų draugų. Užsitar
navusiems Rrangįjo.s ĮiąriąuiS- 

- veikėjams barikieto ‘tikintai 
buvo visiems iš anksto pasių
sti. Prie durų tįkietąi nebuvo 
pardavinėjami/ Tiesa, buvo 
keletas tikietų ir prie durų, 
parduota prąšąiit Draugijos

TAlSYMAf
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PIGIAU
BOUERIŲ
i j A.. 1, V S

DEGINIMUI PUODAI. - »
Ė±* 18CI •""* M* "’SB* W» darbininkai
groteĮiai,Mtur svarai idės i iąąų bąhęri bile
vandeniui vinDBiokAi, ••■eeSpau* į kąląą dąli Iš^ąi pigiai.

Kit,U Furnaceir Bol«
lerAųdaiya apUinua- 'Mes turiny visąkių var- 

kitu/7va7ų( T tos >projiorflionrilfci totų dą^ų dėl .vėžiu. 
musq kainą -—- -------

kitur svarui »»c j •« < 
musų kaina- .......-------
PELENAMS KRATYTOJAI,

ACME
PARTS. C.tk | Ž.krautuW
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Gerkit ir Reikalaukit

Pažarskas

ADVOKATAI
K. P. G U G I S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų- ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
‘Pėtnyėios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Rępąblic 96Q0.
Į—    »'  —  R"*'*         ■—N*   ......... —..n.',* -

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J, GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res.‘6515 So. Rockwell St. 
TėlephonAJ Rp.nublic 9728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Phęne Canal 6122

GYDYTOJAS 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 7668

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30
Nedėltomis nagai sutarti

’TęL Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395 #

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku Ibru Rodytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 . po pieta. 7^8 v. vak, 
išskyrus seredomis 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 nagai sutarti

DRAUGIJOS KON
KURSAS PRAILGIN
TAS -IKI BALANDŽIO 

30, 1936 M.
Spalių 30 d., trečiadienio 

vakare, įvyko Draugijos valdy
bos posėdis specialiai pasitarti 
konkurso reikalais. Preziden
tas !J. Mickevičius raportavo 
konkurso eigą. Valdybos na
triai visapusiai apsvarstę nuta
rė vienbalsiai, kad konkursas 
butų tęsiamas iki!balandžio 30 
d. 1936 m.

Buvo ;pateiktas ;prezidęnto 
naujas planas s konkursu prail
ginimui,. Išrinktą komisija, 
kuri susidės iš clę. Mpųtyido, 
Kį, Kairio ir Milaševięiaus. Jię

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks kūcĮaų ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką, daryti’.’

Motinos sako, kad Triner’s Bittėr. 
Vynas yra geriausias vaistas susilp- 
ijėjųsiemg, nepilnai ąugąnMęms vaiku
čiams. Jo sudėtinės ęlalys yra ge
riausios, 1 kokias • medicinos mokslas 
žfno apgynimfh" nuo nevirSkininąo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
dos neųyeikuma V pęgerųmu. sąryšy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti ir geras, -ątsakantis vaistas šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
( OFBITTERVVINE

i Triner Company, dhicago

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

ir TĖVAS
■ r ' ■. r ■: •

Laidyta Sfllyyoe 
Lengvais -Išmokėjimais 

REPublic831B

ę< jmp.

,>000^

Visose Alinėse 
MutualTrijų 
■Žvaigždžiu

Kentucky 
Boąrbop 

• te
, . f •

Lietuviškos
1 Degtinės

NATHAN 
■<KĄNTER

4707 So. Halsted St 
: w. tfABDS :WM i

'' 1 '"Tf.. ................................... 'ii-
• ■- ’ . J. . • > >į ■

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

, S. P. MAŽEIKA
B319 Lituamcą Avenue phone Yards 3
—............................. ........................... ..... ..................... ‘'U ....................................................    ■ ijiiii, Ų .................JI

A, MASALSKIS
.8307 Lituanįca Avenue________ Plme Boulevard 4133

■ A. PETKUS ' '
1410 South 49th Court Oieero 'Phone Cicero 2109

» . . > ■ . -i . ' •

J. F. RADŽIUS 8
668 West 18th .Street Phone Ganai 6174 3

" ; S. M. SKUDAS ........ . J
7Į8 West 18th'Street Phone Mouroe 8377

•„ i. j. zolp !
1646 Wešt 46th Street Phones Boulevard 5208-8418 j

J.F.EUDEIKIS
4605-07 S. Hęrmįtągę Avenuę Phoiies Y«rdS 1T41-1T42 ‘

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phpnes CanąJ 2515—Cicero 5927 ...... ,, , ,   —■■„■■■.,   . ; 

J, MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS

Vedą bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 -S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Mieste ofisas

10 No., Clark St. 11 floras 
Tel. Dearborn 3984

Rezidencija ,
3407 Lowe Avė. Tel. Yards. 2510

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisus 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai: Nuo 2 iki4 ir nuo 6 iki 8 

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

-.4---------- ■■■-■ .........—............J—

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

■Dr* X Dundulis.;
£®GAS 

Telefonas Virginia 0036
Ofiso valandos nuo 2—4 te nuo 

6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Westem 
Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gundymo namu o 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Dentistas
Valandos nuo 9—9 ’

2420 West Marųuette Road 
arti Western Avė. Hemlock 7828

AKIU SPECIALISTAI

_____ Kiti Lietuviai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. nu

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
DR. VAITUSH, OPT. 

LIETUVIS 
Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
trumparęgyste; ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias kląi- 
dąs. Specialu atyda atkreipiama i 
mdkyklos vaikus.’ Kreivos akys ąti- 
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12,
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu* Kainos pigiau 
kajp pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone 'Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Yąrds 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
, Ištaiso, 

vnsas ir Akiniu Dirbtuvė 
-756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki______ „_______ 8

Nedėlięnus nuo 10 iki 12 vai. dieną.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru
Draugijos Nariai

AM AM ¥
West Town State Bank I 

2400 West Madison Str
VaI- 1

Namu telefonas Brunsvick

Dr. Herznian
Gerai lietuviams žinomas oęr 35 

metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas* 
vyrų,. moterų ir vaiku 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 te 
nuo 6 iki 7:3Q vaL vakaro.

Tėl. Canal 3110
Rezidencijas telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

OFISAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-ros lubos 
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. rytą, nuo 2 iki’4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėtomis -nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVS.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po piietu 

7 iki 8 vai NedėL nuo 10 iki 12 
K««. Tefephon* PLAZA ?4M

------ ------- -—------- ----- -—---------—
Ofiso Tel. Dorchester 5194 

Rez. Tel Drexel 9191

Dr, A. A. Roth
Rusas Gyc

Moterižku. ¥1
ias ir Chirurgas 
nj. Vaiku -te .visų 
iney Tsland -Ava."

dienu*
m®
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Antradienis, lapkr. 5, 1935 NAUJIENOS, Chicago, III
M -!•

Chicagos Lietuvių 
Draugija

kas, Ch. Kasiliauskas, Mrs. 
Elz. Michull, J. Maskaliunas, 
Walter Neffas, A. Zalatoris, J. 
Žurkauskas, A. Zalagėnas. čia 
reikia jiems tarti didelis ačiū.

—Petras Bedalis.

1936 METŲ NIMFA

Naujos

(Tąsa iš' pusi. 2-ro 

kitiems dainininkams ir šoke 
jams pianą akompanavo Jur 
gis Steponavičius 
Gadynės” choro vedėjas.

Programas buvo tikrai įdo
mus. šio vakaro publika ik 
gai, ilgai prisimins gražiai 
skambančias dainas, gracin
gus šokius, smuiko melodijas. 
Tas vaizdžiai įrodo, kad Chi- 
cagos Lietuvių Draugijoje 
daug yra meno spėkų.

Gaila, kad p-nia Nora Uo
gienė ir p. Stasys Rimkus su
sivėlavo, nespėjo dalyvauti 
programe. Nemažiau gaila, 
kad ne visi musų nariai artis
tai buvo ’ "šiame ; bankiete ir 
dalyvavo programe. P-ia Bar
bora Drangelienė, žymi dai
nininkė ir p-lė Aldona Brie- 
dytė, žymi pianistė, abi kon
certuoja Lietuvoje. P-lė Zofija 
Paškevičiūtė, taipgi žymi dai
nininkė dainuoja regis viena
me žymiame teatre New York, 
o žymi šokikė p-lė Rosė Vas- 
sal keliauja j su trupe po visą 
Ameriką. Vadinasi, daug mu
sų Draugijos žymių meno jė
gų šiame vakare negalėjo da
lyvauti.

Paveikslai imami,—valgiai.
Pasibaigus dainų ir muzikoj 

programui, p. Antanas Vai
vada visų artistų-dainininkų 
nuėmė paveikslus, taipgi buvo 
nuimti paveikslai visos pub
likos svetainėje ir prie valgių 
stalų. Konkursantų paveiks
lai šiame vakare nebuvo nu
imti vien dėl laiko stokos. 
Kiek teko nugirsti greitu lai
ku bus pakviesti visi konkur? 
santai į atatinkamą vietą ir 
nufotografuoti.

Prof. Herbert Kunn

įnė žudyti karvę, žiurkę, ar net 
pasiutusį šunį. Visur tik nuo
dėmėms‘ir nuodėmės!

Išvaikščiokit Indiją skersai 
ir išilgai ir jus nieko kito ne
rasite, kaip vien skurdą, pur
vą, ligas. Kur yra tie stebuk
lai? Pastebėtini šiaurinės In
dijos monumentai yra maho
metonų įkvėpti ir primena 
mums Arabiją. Pietuose gi, 
kur yra tikroji Indija, yra pil
na maldnamių, fantastiškų 
tribhesių ir atkarių dievų sjo-

Moterys žurnalistės.
Vieną moteris žurnalistė sa

ko, kad ji negali žiūrėti į gra
žią merginą nepalnąsČiusi 
kaip daug gražesnė ir grakš
tesnė ji atrodytų be drabu-

davom merginas valgyti, 
dabai* virto visai kitaip 
daug geriau.

Mamytė sakė... ‘

Ką tu čia darai, Mamų

Dažau lėlės suknelę.
Bet kuo? Juk tai tik

Svetainės išpuoštos.
Pažymėtina, kad visos sve

tainės, didžioji ir mažosios 
buvo Jaip sakant,
su skoniu. Svetainių papuoši
mo darbą atliko musų Drau
gijos narės p-nios Nora Gu- 
gienė ir Marė Jurgelioniene. 
Gyvų gėlių estradai ir stalams 
papuošti parūpino p. Loveikis.

“Pirmyn” 
linksmino 
linksmas

visą

Patarnavimas.
Patarnavimas prie stalų bu

vo pavyzdingas; p. Frank Bu- 
law tinkamai vedė visą ko
mandą. Maistas buvo paga
mintas gerai ir laiku; virėjas 
buvo p. Staugaitis. Valgiai bu
vo geri ir jų visiems pilnai 
užteko.

Laike vakarienės akordio- 
nistas Narbutas ir 
choro “stroleriai” 
svečius dainuodami 
daineles.'

Svečiai.
Susirinkę svečiai 

kietą buvo pavyzdingi gražiu 
užsilaikymu. Nors gėrimai bu
vo dykai ir jų buvo užtekti
nai, bet girtų nesimatė
vakarą svečiuose matės vien 
smagus ūpas, girdėjosi malo
nios kalbos. Iš tolimesnių ko* 
lonijų buvo keliolika svečių 
Draugijos narių: Černauskas 
su žmona iš Springfieldo, 
taipgi springfieldietis Fraye- 
ras su žmona, Skirmontai ir 
p. Ratkus iš Harvey. Taipgi 
matėsi nemažai Draugijos na
rių profesionalų: adv. Gugis, 
adv. Adomaitis, dr. Zalatoris, 
dr. Montvidas, “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis, audito
rius Varkala, dr. Šimkus ir 
daugelis kitų, kurių vardų ne
prisimenu.

Šis šaunus bankietas užsi
baigė trečią valandą ryto. Ne
abejoju, kad svečiai iš šio ban
kieto išsiskirstė visi smagioje 
nuotaikoje ir ilgai jį prisi
mins.

Viskas kas buvo kalbama, 
rašoma it manoma apie Indi
ją buvo klaida. Musų svajo
nės apie Indiją yra melai. Nė
ra nė grūdelio tiesos tose ža
vingose legendose, kurios bu
vo ir vis dar yra pinamos 
apie šią fantastinę šalį. Ne
žiūrint visuotinos nuomonės, 
Indija nėra stebuklų ir poetiš
ko lotus žiedo šalis. Ji ne 
tik nėra rojus, bet suskurdusi 
ir nelaiminga šalis, kur di
džiausi pasaulio skurdžiai gy
vena aiškioj vergijoj.

Indija yra pavergta ne An
glijos, kaip nežineliai mano. 
Indija yra pavergusi pati save 
ir ji yra taip prispausta, taip 
sunaikinta ir taip pavergta, 
kad nematyt jai jokio išgany
mo. Kiekvienos pastangos iš
traukti ją iš tos klampynės ne- 
išvengtinai turi susilaukti ne
pasisekimo.

Ne Anglija pastojo kelią 
Gandhi, bet jo paties viengen
čiai, pati Indija. Todėl jo ko
va liko pralaimėta dar ją nė 
nepradėjus.

Europos žmonių sąvoka ko
vos už pasiliūosavimą negali 
būti pritaikinta indusų tautai, 
nes ir nėra tokio dalyko, kaip 
indusų tauta; nes čia yra tik
tai kastos. Indija negali pa- 
siliuosuoti, nes jos dvasia yra 
surakinta, nes ji nežino lais
vės jau tūkstančiai metų. In
dija skęsta po sunkia našta, 
kuri pamaži žudo jos žmones, 
naikina gaivingąsias jos jė
gas ii* teikia kasdie naujas jai 
žaizdas. Ta. našta yra,, jos' 
baisi, fanatiška religija.

Indijos baisioji tragedija 
yra tame fakte, kad jos reli
gija nėra gimusi vietoj, bet 
yra atnešta iš Europos. Dar 
senai prieš portugalų antplūdį 
1534 m., Indija buvo pavergta 
atėjūnų iš svetimų šalių. Apie 
2,0000 m. prieš Kristų gentys 
iš centralinės Europos įsibrio- 
vė per kalnus iš šiaurės. Jų 
civilizacija buvo augŠtesnė už 
čiabuvių, todėl jie save pas
kelbė viešpačiais, valdonais, 
dievais, o čiabuvius dravidia- 
nus nustūmė į žemesnių žnio- 
nių kategoriją. Tik tokiu bu- 
du atėjūnai galėjo pavergti 
čiabuvius politiniai, bet tait su
laužė nugarkaulį, sunaikino 
dvasią Indijos žmonių. Nu
galėtojai įvedė kastų sistemą 
Indijoj ir tokią socialę ir eko
nominę tvarką padarė dalimi 
religijos. Per beveik ketu- 
rius tūkstančius metų indusai 
priprato savo skaityti žemes
niais ir už gyvulius, su kuriais 
neverta ir kalbėtis.

Religija tik dar labiau su
stiprino tokią padėtį. Religi
ja uždraudžia liesti neliečia
mąjį, mokinti jį, eiti su juo 
vienu ir tuo pačiu keliu. Ji 
skaito dagi jo šešelį nešvariu. 
Visa tai yra religija 
sistema, vaikų vedybos, degi
nimas našlių, priešinimasis 
progresui, švietimui, higienai. 
Tai baisi religija! Blogesnė 
už bet kokias žinomas, esan- 
čias ar buvusias religijas; blo
gesnė dagi už tuos kultus, ku
rie reikalauja aukoti dieviams 
gyvus žmones.

Kiekvienos pastangos vesti 
indusus linkui progreso ir ci
vilizacijos yra- pastoj amos 
braminų. Religinis fanatiz
mas yra kaltas už tą, kad tik 
8 nuoš. gyventojų — braminai 
ir mažuma augštesnių trijų 
kastų

Bettv Fulkerson ,
Betty Fulkerson, profesiona

le modelis pademonstruoja 
“bathing siutą”, kurį Visos 
madingos panelės dėvės mau
dymuisi 1936 metais.

gyvulių riebalų, — tų dviejų 
dalykų, kuriuos tikintiems in- 
dusams griežtai draudžiama 
naudoji?

Anglų uždraudimas vaikų 
vedybų yra nebojamas, kadan
gi jis yra skaitomas kaipo 
puolimas indusų vedybų šven
tumo. Yra nupdeme kalbėtis 
su neliečiamuoju, yra nuode-

Rankomis r,mr___  .
V ACCORDIONS 
Puikiausios rušfes. 
žemiausiomis kai- | |l 
nomis. Pamaty-r 
kit mus pirm ne- ’ 
£u pirksite. Be 
obligacijų. Eks- 
pertai mokytojai. S 
DYKAI KATA- 
LIOGAS.

INTERNATIONAL MUSIC CO. 
1014 Blue Island Avė. į Chicago1014 Blue Island Avė.

Užsiprenumeruokit 
GIMTĄJĮ KRAŠTĄ

Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainiais antri me
tai. 64 įmsl. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas: »

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

savo

Musų biznieriai.
Dar pravartu priminti, kad 

musų Draugijos nariai biznie
riai gausiai prisidėjo prie su
rengimo šio bankieto
valgių ir gėrimų prekėmis: L. 
Antanavičius, J. Balšys, St 
Dermontas, J. Dermontas, J, 
Grigaitis, Geo
Frank Klupšas, J* Kavaliaus

Jokubonis

gali skaityti ir ra 
Pats Gandhi yra pareiš 

kęs, kad Indijai nereikia mo 
derniškų mokyklų ir kad ligo
ninės yra 
nuodėmės, 
vaistuose

įstaigos skleidimui 
Nes ar' Europos 

nėra alkoholio ii?

Oood

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

kartupsuotųjų ir sifili tiku
plaujasi šventuose šaltiniuose 
ir paskui gęria ’tą užkrėstą 
vandenį. Tai yra Indija indu
sų, šalis fanatikų, kurie‘geria 
šiltą jcraują ožių, paaukotų jų 
biauriąjai dievybei Kali ir te
pa tuo krauju savo veidus.

Gandhi negali surasti gy
duolių toms nedorybėms, nes 
jis pats yra indusas ir todėl jį 
kovoja braminai 
gyduolių 
nes jos 
nesikišti

Negali tų 
surasti ir Anglija, 

irincipas yra niekad 
į religinius reikalus.

GREIČIAUSIAI ŽINO 
MAS SKAUSMO 

PRAŠALINIMAS...
Pastebekit Raudoną Kryžių 

’ ant' Plasterio kada pirksit

REO CROSS 
PLASTĖS

Padarytos Johnso'n Johnson, didži&usių 
pasauly išdiebinėtojų chirurgiškų dalgkų 

Parduodamos Visose Vaistynėse
X,t . J, 

«< vi>' **

RADIONAS
1936 Metu Radio

‘ t'-,
t i. . i ■».

4 S O

Pamatykite tuos naujus 
RADIONUS ir kitus

RADIOS pas

Jos.F.Budrik
IHGORPORATED

' 3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevar 4705

Didžiausi Radio pardavėjai 
Chicagoj e

BUDRJKO PROGRAMAI: 
Subatoje 9:30 vakare WCFJb 

Nedelioje WCFL nuo 5 iki 6 vai. 
po pietų.

NedSIioj WAAF, nuo 1:30 iki 2 
vai. po pietų.

Bet Indijoj religiją yrą vieš
pataujantis, viską dominuo
jantis faktorius; ji yra rykštė, 
kuri naikina žmonių dvasios 
^aivingumą.

Šiuose dyklaukiuose iškyla 
Budha, vienintelis lygybės ir 
•eisiu apaštalas, maištininkas. 
Bet jis jau yra visų užmirš
tas. Braminai daro viską, kad - ,,
sunaikinti jo didžiąją religinę ,Af.S Par<^J°, 
sąvoką. • Indijoj dabar nebėrą ™n‘ls ‘ur‘Kmol<*ys ^rnalis- 
jokio Budizmo, nes ta religija tes‘ 
yra perdaug augšta, perdaug 
dlni dėl jos. Be to ji yra pa- Dalykai žymiai palengvėjo, 
vojus braminų viešpatavimui, kai vienas žymus gydytojas
i Tikrai prakeiksmas yra už- išsitarė, kad miegas pavaduo-jkė, kad tavo nosis nuo alaus 
ąulęs Indijos žmones. ja valgį. Pirmiau mes kvies-’pasidarė raudona.

alus
— Taib» tėti, alus.
— Ir tu manai, kad sukne- 

-I-. - ■ - ■ ■ ■ *

lė riuo alaus pasidarys rau
dona? , 1

—Žinoma Juk mamyte sa

Retai pasitaiko panaši ver
Visai Naujas

FEDELCO
tiktai

• The Fedelco turi galingą čiulpimo pa
jėgą, yra nesunkus ir lengvai gali būt 
vartojamas valymui bile kokių grindų 
apdangalų. Standus šerių šepečiai at- 
liuosuoja nešvarumus ir užtikrina nuo
dugnų išvalymą. Lengvai laidoma ran
kena, nenuvargins rankų.\ w

Reikalaukite, kad jums jį pade
monstruotų bile kurioj Electric 
Shops dabar. Prieinamais lengvais 
išmokėjimais kas menesį su jūsų 
elektros sąskaita.

Padengimai palūkanų it kitų išlaidų, 
truputį brangiaus imama už daiktus 

paimtus ant lengvų išmokėjimų.

Didžiosios Electric Shops 
a r o š oubatoriiis iki' 

5:00 vai. vakaro.
Skyriai Electric Shops 
atdari Subatomis iki 

9:30 vaį. vakaro.

DIDELE PARODA
įžymesnio padarymo Electric 
Vacuum Valytojų už prieina* 
mas kainas ir ant išmokėjimo 
dabar galima pamatyti visose 
10 Electric Sho|te.
ČdWjkdWWEALTH EDISON

Electric Shops
P0WHfoW9

72 W. Adams St.—132 S. Dearborn St.
PhcntRANdolpblioo-lMal 5j5

2618MilwaukeeAve. 852 w. 6
3460 S. State St. ,^

11116 S. Michigap Are.
FEDERAL COUPONS GIVEN

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

DON’T 
NEGLECT

■

ACOLD
Krutinus 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, mirsiu ir 
vaistininkų.

Viršminėlas ir ikil'as (Jvdiioh 
St'Jaiįšitė Musu A pi ieko i į

.!. P. RAKŠTIS
1900 SO. HALSTED ST

Viena <1 i džiaus i ii;: aptieki! ' t'h icat>'

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

. , Lengvais išmokėjimais.

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

THE RAN-DA-VOO
11859 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 6339
Muzika' ir šokiai DYKAI pgtnyčios, subatos ir nedalios vakarais. 

' PeTNYČIOMIS . KEPTA ŽUVIS DYKAI.
Subatos vakarais “BANK NIGHT”—$5.00 cash prizais laimėjusiems.
Namie gaminti skanus valgiai visada. Visokios rųfiies gėrimai. Ma
lonus patarnavimas. Kviečiame visus atsilankyti. BILL THOMAS, 

jiiui.ajsjmprHrrT-rrį '......... .

Vienutinė Tokia

Anglų Kalboj

The Daina
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.
Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 

sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

The Daina” yra parašyta Lie 
tavos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Kaina $2.00

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.
Gausite NAUJIENŲ ofise
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Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams ---------
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Vienam mėnesiui ••••••••v* 
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Pusei metų 4.00
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Orderiu kartu su užsakymu.

truko apie mėnesį laiko, ką 
p. Grigaitis tą syk rašė? Ar 
jau pamiršo? (Ne, mes ne- 
pamiršome. “Naujienos” ra-

Darius ir Girėnas 
ramino visuomenę.

YpatingaiRed.) 
šmeižė kiek galėjo
- “N.” Red.). Juk

GRAIKAI UŽSIMANĖ KARALIAUS

šį sekmadienį Graikija visuotinu balsavimu nutarė 
atsteigti monarchiją. Telegramos iš Atėnų (Graikijos 
sostinės) praneša, kad 98 nuošimčiai balsuotojų pada
vė savo balsus už karalių.

Prieš 12 metų Graikijos žmonės dauguma balsų 
nutarė pašalinti karalių, ir Jurgis II buvo priverstas 
atsisakyti nuo sosto.

Bet kaip tuomet, taip ir dabar, klausimą išsprendė 
tikrumoje kariuomenė, o ne civiliniai gyventojai. Armi
jos ir karo laivyno vadai 1923 metais nuvertė karalių 
nuo sosto, o jau paskui įvyko plebiscitas (žmonių atsi- 
klausimas visuotino balsavimo keliu), kuris tą generolų 
žygį patvirtino. "

Šį kartą irgi perversmą padarė armijos ir laivyno 
karininkai, pašalindami iš valdžios respublikos pritarė
jus. Valdžia jau seniai buvo monarchijos šalininkų ran
kose, kuomet įvyko balsavimas apie monarchijos atstei- 
girną. <

Valdžia, žinoma, vartojo visokias spaudimo ir bau
ginimo priemones, kad už respubliką butų paduota kaip 
galint mažiau balsų. Balsavimas buvo, galima sakyt, 
atviras, nes balsuojant už monarchiją reikėjo mesti į 
dėžę mėlynos spalvos kortelę, o balsuojant už respubli
ką — raudonos spalvos. Tokiu budu valdžios atstovai 
galėjo aiškiai matyti, kaip kas balsuoja.

šitoks balsavimas tai vistiek, kaip bolševikiškoje 
Rusijoje, kur per rinkimus balsuojama rankų kėlimu. 
Yra seniai patirta,* kad despotiškos valdžios atviruose 
balsavimuose visuomet laimi. Todėl nėra nieko nuosta- 

f

baus tame, kad Graikijos plebiscite dabar paėmė viršų 
monarchininkai. ,

Bet monarchijos pergalė rodo, kad Graikijos žmo
nės dar nėra pakankamai susipratę ir nemoka savo tei
sių ginti. Jeigu jie butų turėję daugiau išmanymo, tai 
per tuos 12 metų, kada gyvavo respublika, jie butų ją 
taip sustiprinę, kad karaliaus šalininkų klika nebūtų 
galėjusi ją sunaikinti.x Graikijoje yra menkai susiorga
nizavę darbininkai, ir tie, kurie organizuoti, yra komu
nistų įtakoje. - .

Reikia tačiau pasakyti, kad monarchija monarchi
jai nelygu. Danija, Švedija ir Anglija turi po karalių, 
bet jose yra daugiau laisvės, negu kai kuriose respubli
kose. Gal būt, ir Graikijos monarchija nebus perdaug 
bloga. Jurgis II, kartą prakišęs sostą, turės dabar, su-< 
grįžęs atgal į savo “mylimą kraštą”, būt atsargesnis, 
kad jo vėl neištiktų koks nemalonumas.

še, kad 
skris, ir 
— “N.” 
‘Keleivis’ 
(netiesa,
tas dar nesenai buvo, o bet
ari Grigaitis su Gegužiu jau 

, pamiršo ką jie rašė.
“Du metai atgal jie buvo 

pirmo skridimo priešai (me
las į — “N.” R^i). 0 jei jie 
buvo pirmo skridimo priešai, 
tai butų buvę ir antro.,.” 
Tas ponas, pasislėpęs po rai

dėmis A. J., meluoja ir, kaip 
toje patarlėje sakoma, “galiu
ką užriečia”.

Visų-pirma, “Naujienos” ne 
tik nebuvo pirmo transatlanti
nio skridimo priešas; bet jį rib
inė daugiau, negu kuris kitas 
laikraštis. Tai įrodo šie faktai:

1. “Naujienos” pirmos plačiai 
paskelbė Dariaus-Girėno suma
nymą, įdedamos apie jį didelį 
pranešimą pirmame savo pus
lapyje prieš SLA. seimą Pitts- 
burgh’e.

3. Pittsburgho seime “Nau
jienų” redaktorius agitavo už 
tai, kad SLA. paskirtų iš Tau
tiškų Centų fondo auką skridi
mo reikalams, ir iš to fondo

buvo paskirta $100.00. t
Tai buvo pradžia viešos kam

panijos už Dariaus ir Girėno 
sumanymą.

3. “Naujienų” redaktorius 
patarė Dariui, kaip sudaryti 
skridimo komitetą, ir nurodė 
daugumą kviestinų į tą komi
tetą asmenų.

4. “Naujienos” dėjo visus 
komiteto pranešimus, atsišau
kimus ir kitokius agitacinius 
raštus, ir kada to komiteto sek
retorius norėjo parašyti knygą 
apie Dariaus ir Girėno žygį, 
tai jisai kreipėsi j “Naujienų” 
redakciją, sakydamas, kad tik 
“Naujienose” yra tilpusi pilna 
medžiaga apie lakūnus.

Už tai,. kąd “Naujienos” 
.taip rėmė Darių ir Girėną, tai 
juodų patys pasisiūlė nugabenti 
į Lietuvą 10 specialinio 
“Naujienų” numerio (adresuotų 
įvairiems asmenims ir įstai
goms) ir jie ta S "kopijas paėmė 
su “Lituanica”. Nė vieniam ki
tam laikraščiui tokio palanku
mo Dariuj ir Girėnas neparodė 
— ar taip butų buvę, jeigu 
“Naujienos” butų buvusios 
jiem priešingos?

Be to, da yra faktas, kad 
‘Naujienų” redakcijos narys A. 
Vaivada parinko ir Dariaus- 

1 Girėno lėktuvui vardą 
tuanicą”. \

“Li

***

Berlynas—Kaunas
H——

Ruošiama biauri vokiečių
provokacija

Apžvalga
BUVUSIŲJŲ LIETUVOS PRE

ZIDENTŲ IR PREMJERŲ 
PAREIŠKIMAS

Spalių 19 d. “Liet. Aidas*’ 
įdėjo straipsnį (“Kieno Nau
dai”), kuriame jisai piktinasi, 
kad buvusieji Lietuvos prezi
dentai ir ministeriai pirminin
kai įteikė p. A. Smetonai pa
reiškimą. Blogiausia esą tai, 
kad to jų pareiškimo kopijos 
buvusios išplatintos tarpe uni
versiteto studentų ir kad jį 
bandę atspausdinti dienraščiai 
Rytas ir Lietuvos žinios (tik, 
girdi, laimė, kad “atatinkami 
vyriausybės organai” juos su
laikę). " ,

Buvusieji prezidentai, pasira
šiusieji po pareiškimu, tai — 
A. Stulginskis ir Dr. K. Gri
nius; o ministeriai pirminin
kai — Mykolas Sleževičius, Pr. 
Dovydaitis, E. Galvanauskas, 
Ant. Tumėnas ir Leonas Bist
ras. Oficiozas sako, kad tie vy
rai bandą “drumstame vande
nyje gaudyti žuvį”, ir juos ba
ra:

“Iš to liūdno fakto, kurį 
čia aprašome, darosi liūdna, 
kad musų buvusieji didieji 
valstybės vyrai bent šiuo, at
žvilgiu pasirodė neturį rei
kiamos politinės nuovokos.”
Tačiau kas pasakyta tame 

buv. prezidentų ir premjerų pa
reiškime, “L. Aidas” taip ir ne
praneša. ,

“Naujienoms”, teko patirti, 
kad pareiškime reikalaujama, 
kad butų sušaukta “tautos at
stovybė, išrinkta iš Lietuvos 
piliečių laisvai pastatytų kan
didatų”, t. y. Seimas, ir kad 
butų sudaryta “tautos pasitikė
jimą turinti vyriausybė”. J

“Naujienos” gavo pareiškimo 
kopiją, kuri šiame numeryje 
yra talpinamą.

“MELUOJA IR GALIUKĄ 
UŽRIEČIA”

Vienas A. J. rašo “Am. Lie-. 
tuvyje”;

“Jeigu p. Grigaitis ir ‘Nau
jienos* butų buvę rėmėjai, o 
ne rengėjai, tai p. Grigaitis 
‘Naujienose’ didžiausiomis 
raidėmis butų rašęs, kad 
Vaitkus neskrenda ir 
skris. Juk kam Darius

‘Naujienose’

Porai dienų atsidūriau Ber
lyne. Per porą dienų daug įs
pūdžių neprisigaudysi, bet žur
nalisto akis įpratusi greičiau 
kaip ką sučiupti, pagauti, kaš 
kitų ne taip greit pastebiama.

Skubiu pasidalinti ką čia iš
girdęs esu. Toli su jumis susi
siekti, tai mano žinios jau gal 
gerokai pąįjfuotai jus; pasieks. 
Tos žinios gal jau turės tik šio
kios tokias istorinės reikšmės, 
o jau gal bus įvykusiu' faktu. 
Bet tiek to. Greitesnių susisie
kimo priemonių kaip paštas 
neturiu, man telegrafas nėra 
įmanomas daiktas.

Berlyno atitinkamos įstaigos 
inspiruoja Klaipėdos išrinktus 
seimelio vokietininkus — pa
klusnius Hitlerio agentus at
stovus pirmam seimelio posė
dy neprisiekti Lietuvos valsty
bės ištikimybei. Mat, dabar 
einant nauju Lietuvos valsty
bės saugumo įstatymu rinkti 
asmens į savivaldybę, Klaipė
dos seimelį, arba seimą jei 
toksai butų šaukiamas, turi 
pirmam posėdį prisiekti Lietu
vos valstybei ištikimais busią. 
Taigi šios priesaikos turėsią 
Hitlerio agentai pirmam Klai
pėdos seimelio posėdy atsisaky
ti. Tuomet spsidarytų tokia 
padėtis, arba seimelis turėtų 
būti paleistas, arba tie seime
lio atstovai turėtų būti suimti. 
O jei neįvyktų nei viena nei 
kita, tai antram seimelių posė
dy tie patys atstovai pasisaky
sią kad jie norį Klaipėdos kraš
tą Vokietijai grąžinti, kitaip 
tarus, jie pasisakysią vieton 
Lietuvos esą Vokietijai ištiki
mais ir reikalausią, kad Klai
pėdos krašto statuto vykdymas 
butų vokiečiams atiduotas. Iš
eitis butų tuomet tokia, kad 
Lietuvos vyriausybė juos čiia 
.pat turės suimti, tai vokiečiai 
eisią juos gelbėti ir per dvi va- 
landi vokiečių nacionalsocialis
tų smogiamieji būriai regulia
rios armijos padedami užimtų 
Klaipėdos kraštą ir tuč-tuoj 
vokiečių vyriausybė praneš sig
natarių valstybėms, kad jie vi
sai lojaliai vykdysią Klaipėdos 
krašto statutą. Tokiu budu, 
veik visai ramiai prijungsią 
Klaipėdos kraštą Vokietijai; 
irupmet1 signątarų valstybės 
bus pastatytus, prįęš įvykusį 
faktą ir tųrų^ • «*ąįty- 

nę- lis. šįgą gandM lajjąį plačįai 
Gį- Berlyne gumuoja.
UŽ5 v. Kiek jie guotai-V *

................ ?

sakyti, nesinori tikėti, kad-vie
ni vokiečiai niekeno nepritaria
mi dalytų tokius žygius. Jei 
lenkai šitam nepritars, tai Lie
tuvos armija su vokiečių tri
mis esamomis Rytų Prūsijoj 
divizijomis lengvai apsidirbtų, 
nors joms padėtų ir nacional
socialistų smogikai, bet jei len
kai pro savo karidorių praleis 
vokiečių armiją iš Vokietijos 
gilumos, tai tuomet padėtis lai
bai susikomplikuotų, nes tai 
butų. lygu . Europai karo - pra
džiai?! Nei SSSR, nei Prancur 
zija šito pakęsti negalėtų ii 
anksčiau ar vėliau stotų Lietu
vai su vokiečiais padėti grum
tis. Bet is viso ko reikia spręs
ti, kad dabar vokiečiai per 
Klaipėdos krašto seimelio savo 
patikimus agentus visais bu
dais mėgins provokuoti Lietu
vą? Dės visas galimas pastan
gas, kad galėtų įrodyti, jog vo
kiečiai lietuvių skriaudžiami 
yra, tą ką dabar daro italai su 
abisinaiš.

Manyti, kad Lietuva artimoj 
ateity galėtų susitarti su vo
kiečiais visai netenka. Nors 
Berlyne stambesniuos prekybos 
ir pramonės sluoksniuos vyrau
ja toksai ūpas, kad greitai su 
Lietuva prasidėsią visai norma
lus santykiai ir keletas tokių 
prekybos agentų kartu su ma
nim į Kauną atvyko. Kelionėj 
jie man ir tvirtino, kad laukia 
Lietuvos-Vokiečių santykių pa
gerėjimo ir dėl to skubą į Kau
ną jau dabar mėginti prekybos 
ryšių ieškoti; girdi, gana vieni 
kitiems šnairuoti, reikią biznis 
daryti. Anot jų, esą visvien 
mes jūsų sviestą valgom, nors 
siena visai yra uždaryta, bet 
tas sviestas aplinkiniais keliais 
per Daniją Vokietiją pasiekia, 
tai kam, girdi, toks bereikalin
gas ratas reikalingas daryti, 
kad mes tiesioginiai galim su
sisiekti.

Mat, vokiečiams pritrukus 
sviesto jo leidžiama daugiau iš 
Danijos išvežti., Danai jau įtiek 

‘nepagamina, kiek gali parduo
ti. Berods, Jaetuvos sviesto 
eksportas paskutiniu laiku la
bai padidėjo ir čia jau tiek jo 
nepagaminama, kiek galima iš
vežti, bet suprantama, kad* jo 
kairios Ubai žemos, nes jis tik 
Vokiečius aplinkiniais keliais 
pasiękia* l kitas ^valstybės 
sviestas aplinkiniais ■ kebais ir 
tutiMtii nes vokiečiai tranzitu 
neleidžia jol^y produktų iš Lie-i 
tuvos išvežti. Visas produktų

Lietuvei ei
na- peę; Klaipėdą jury. keliais.

štai žąsis sunku juromis išga
benti, o austrai, čekai nori 
pirkti Lietuvoj žąsų, bet nega
li jų parsivežti. Tai supranta
ma dėlko vokiečiai dabar taip 
įsiutusiai nori paimti Klaipė
dos kraštą, nes paėmę Klaipė
dos uostą galutinai Lietuvą ant 
kelių prieš save pakjupdytų ir 
priverstų vokiečių imperialisti
niams tikslams tarnauti. O da
bar vis dėlto Lietuva per ju
ras sU visu pasauliu turi gali
mumo susisiekti, gali savo ga
minius kitur iškišti,

Taigi vpkie&ri prekybiniai 
sluoksriįai jau nori pradėti nor
malesnį gyvenimą, tas įtemp
tas, pusiąu karo stovis darbo 
sluoksniams ir prekybai daros 
neįmanomas. Bet taip galvoja 
dar tik tie* vokiečiai, kurie val
stybės vokiečių gyvenime jo
kios reikšmės kol kas neturi.

Berlyno gatvėse nematyti vi
sai linksnių veidų, žmones vi
sai nekalbus pasidarė. Alinėse 
vokietis mėgo seniau siurbda
mas alų politikuoti, pasišnekė
ti, pajuokauti. Dabar tose ali
nėse sėdi ir tyliai alų siurbia. 
Restoranuos pietus visur visai 
prasti duodami. Vieton riebalų 
visoki surogatai vartojami. 
Ypač margarinas labai madoj, 
net oras margarinu dvelkia. 
Jau kaip tik į Prusus įvažiuoji 
ore junti čirškinamo margari
no garus. Tas pats ir Berlyne. 
Vieton mėsos daug žuvies var
tojama, bet ir jos patiekalai 
margarinu daromi. Duoną vi
sur atskirai reikia pirkti. Net 
bulvių ir tų vieną kitą duoda. 
Didelių vokiečių pulvuzų dabar 
mažiau matyti, nors tos, ypaty
bes vokiečiai vis dar nėra nu
sikratę. Kinomatografai, teat
rai pustušti. Laįkraščius ma
žai kas skaito

galvoti, kas dedas aplinkui pa
žinti. Juk mašina kito padary
ta, jam tik ją pažinti reikia, 
kad su ja dirbti galėtų ir dirb
ti drausmingai, nes kitaip ta 
mašina gali jį skaudžiai nu
skriausti. Tai mechanizuotas 
vokietis, žmogus. Už jį kiti gal
voja, jis pasiduoda drausmei, 
kito įtakai. Savo laiku vokie
čių komunistų įtaka nepalygi
namai buvo didesnė, negu ko
munistų. tėvynei SSSR, bet vo
kietis savo tėvynei nesiekė ko
munistines tvarkos, jis tik 
dergė socialdemokratus, jis jo
kių pats išvadų nedarė, o klau
sė to, ką jam Maskva sakė. 
Maskva už jį galvojo, o Mask
va toli buvo ir pertai pavėlavo. 
Dabar už eilinį vokietį Hitleris 
galvoja, kol kas jis dar jo klau
so iki neatsiras kas nors gud-

resnis už Hitlerį; o tas gudres
nis įturbut dar ne tuoj atsiras. 
Nejauku.

Atrodo, kad Europa savo iš
vakares gyvena. Keista. Sieną 
pasiekti — rodyk pinigus. Ar 
tik pinigus? Ne tik knygas, 
laikraščius negali iš vieno kraš
to j kitą įsivežti, bet šešiasde
šimts aštuonių milijonų tauta 
peleidžia pas save vieną kilo
gramą sviesto |sigabenti. Tar
tum vienas Lietuvos kilogra
mas sviesto gali visą Vokietiją 
pražudyti! O jei dabar vokiečių 
dainius Heine gyventų, butų iš 
ko jam pasijuokti, bet, deja, jo 
mirusio vokiečiai *dabar bijosi 
ir jis skaityti uždraustas. Ar ' 
tai ne viduramžis?

Perą Bellum.
X—22—1935.

Buvusių Prezidentų ir Ministerių 
Pirmininkų Pareiškimas Ponui 

Respublikas Prezidentui

jie visi vieno
di. O seniau *ar tai traukiny, 
ar tai autobuse buvo sunku vo
kietį be laikraščio įsivaizduoti; 
dabar ta mada dingo. Hitlerio 
galybė tą paprotį išyeisę, nes 
spaudoj nėra, kag ^ai|yti; ;vįep 
pasigyrimai ir soviništinė pro
paganda. Berods, dabar mažiau 
rašoma ir apie pA-tį Hitlerį, iš
viso jis dabar rėžiau viešai pa
sirodo.

Berlyne daug lenkų, net ka
ro iniformuotų teko matyti. 
Japonų irgi pusėtinai teko su
tikti. Užsienio laikraščius sun
ku gauti, nes kurie įleidžiami, 
tuoj išperkami. Buvau užėjęs 
į vieną knygyną austrų laikraš
čių pasiskaityti. Vokietis val
dininkas mahęs įstabiai paklau
sė ar aš iš Austrijos. Nema
žai jis nustebo, kuomet pasi
sakiau lietuviu esąs. Tai išgir
dęs lyg ką norėjo rūsčiai są- 
ikytijįbet susilaikė ir sušilai? 
kęs kažkur dingo. Aš laukiau; 
tuomet vėl jis atėjo ir pasakė, 
kad man ilgaL reikėsią tų laik- 

esą užimti.
apsakiau, kad

raščių laukti,
Aš jam ramiai
kaip lietuvis turė^iU kantrybės 

 

palaukti ir yisži netikėtai jis 
rašomus laikraščiustuoj man 

įteikė pasiskaityti. Austrų laik
raščiai 
vos 
bai 
pos spauda stovi < Lietuvos pu
sėj.

Nelinksmas grįžau iš Vokie
tijos. Niūrūs čia gyvenimas. 
Nemalonus kaimynas. Hitleriš
ka dvasia vis dar visus sukaus- 
čius laiko ir prošvaistų jokių 
nematyti. Kiekvienas atskirai 
vokietis gal ir visai nepritaria 
kas pas juos dedas, bet vokie- 
tig disciplinuotas sutvėriipas, 
jei viešai niekas protestų neke
lia, tai taip reikia ir taip turi 
būti. O jei taip turi būti, tai 
reikia jau klausyti ir daryti 
tai, kas įsakyta, šis stambios 
pramonės kraštas padarė įta
kos ir . žmonių budui. Mašina 
yra reikalinga drausmingo dar
bininko, nors ir mažai galvo
jančio, bet techniškai savo ma
šiną suprantančio. Iš čia ir se
ką daugelio vokiečių toksai 
drausmingas būdas, bet negiliai 
galvojąs. Dąugiau spekulia^y^ 
vįa kitų nuouione gyyięnąs, betį 
nemėginąs visai savarankiai

iškiai vokiečius Lietu? 
klątisimu palaiko. Tai la- 

kšminga, nes visa Euro-

Ekonoiųinis krizis, pasireiš
kęs visuose pasaulio kraštuose, 
skaudžiai palietė ir , Lietuvą. 
Musų krašto ekonominė būklė 
kasdien darosi sunkesnė. Ypač 
musų pagrindinės ūkio šakos, 
būtent žemės ūkio būklė, daro
si tokia sunki, kad Suvalkijoj 
kilo gaivalingas ūkininkų bruz
dėjimas. Kitose Lietuvos vieto
se tokio judėjimo, kad ir ne- 
buy.o, .bet kaimo būklė ir ten 
nelengvesnė.

žemės ūkio krizis palietė pre
kybą, pramonę ir kreditą. Ner
vingumo banga kyla ir griebia 
vis platesnius ir gilesnius gy
ventojų sluogsnius ir dar la
biau pasunkina krašto ekono
minę būklę. Krašto pajamoms 
einant mažin, valstybės finan
sų būklė darosi vis sunkesnė ir 
mažina lito padengimą. Tatai 
nervina indėlininkus (depozito- 
rius) ir dėlto indeliai iš bankų 
bėga, kreditas eina šiaurys, o 
drauge eina siauryn ir krašto 
gamyba. Be viso to, sklinda ži
nios apie valdininkų nesąžinin
gumą, turimų vietų išnaudoji
mą.
- Sunkios krašto būklės ir eko
nominio /skurdo slėgimus* pilie
čius tyko panaudoti savo tiks
lams Lietuos nepriklausomybės 
priešai ir tamsus neatsakingi 
elementai.

Nelengvesne ir nemažiau pa
vojinga darosi musų valstybės 
būklė kitų valstybių tarpe. Ma
ža Lietuva turi išlaikyti žūt
būtinę kovą už savo nepriklau
somybę ir atremti nedraugin
gų kaimynų imperialistinės po
litikos siekimus ir kietą, pla
ningą, sistematingą spaudimą 
bei kišimosi į musų vidaus rei? 
kalus.

Vidinio susitvarkymo darbe 
ir kovoje dėl nepriklausomybės 
išlaikymo Lietuva galutinoj iš
vadoj gali pasikliauti tik save 
pačios jėgomis, tiktai savo gy
ventojų pasiryžimu, susitvar
kymu ir visų gyvųjų pajėgų 
suderinimu.

Mes- čia pasirašiusieji, ku
riems teka stovėti prie valsty
bės vairo nepriklausomos Lie
tuvos kūrimosi ir kovų dėl jos 
laikais, šią, galbūt sunkiausią, 
musų tautos ir valstybės gyve
nimo valandą, kuomet gręsia 
tokie pavojai viduje ir užsie
niuose, jausdami ir suprasdami 
atsakomą, kurį mes drauge su 
visais krašto gyventojais neša
me už Lietuvos laisvę, nepri
klausomybę, už musų tautos 
jąuuuęsios kartos likimą, krei
piamo dabartinės vyriausybės 
dėmesį į būtiną reikalą neati- 
dėliu^int, nedelsiant imtis tin
kamų metodų ir priemonių val
stybei gelbėti.

Praeities patyrimas iš musų 
, valstybės gyvenimo parodo, kad 

ypač kritiškais laikotarpiais 
nedidelė piliečių grupė nepajė- 

■ • i'

gia išspręsti didelius valstybės 
uždavinius, Kad sąmoningai 
tiksliai valdytų valstybę, kad 
tinkamai tvarkytų visą tautą 
liečiančius klausimus, valdyto
jai turi remtis visos tautos pa
sitikėjimu, pritarimu ir, visos 
valstybes jėgų koordinavimu 
będram valstybiniam darbui, 
šiandien yra tokia būklė, kad 
visos sąmoningos tautos jėgos 
turi būti suburtos, nes tik šiuo 
budu galima butų išvesti vals
tybę iš dabartinių ekonominių, 
finansinių ir politinių sunkumų.

Gyventojų masės reiškiamo 
gaivalingo nepasitenkinimo ad
ministracinės represijos nepa
šalins. Tam reikia valstybę įs
tatyti į normalią, teisėtą tvar
ką; šiandien valstybei yra rei
kalinga vyriausybės iš* jasme2 
nų, kuriais galėtų visai pasiti* 
keti plačioji visuomenė. Nesta
tant musų valstybės į dar di
desnį pavojų, šiandien nebelai
kąs gelbėtis administraciniais 
paliatyvais. Vyriausybei reika
linga dirbti bendrai su tautos 
atstovybe. Tokia atstovybė, pa
šaukta į valstybės darbą, galė
tų suburti reikalingas morali
nes ir 1 intelektualines tautos 
jėgas padėti vyriausybei vesti 
ir tvarkyti valstybės reikalus ir 
surasti budus bei priemones 
valstybės saugumui sustiprinti, 
pasitikėjimui atstatyti ir sun
kųjį krizį lengviau pakelti. Rei
kalinga vieša, nuo vyriausybes 
nepriklausoma valstybes lėšų 
racionalaus . eikvojimo ir vals
tybės turtų valdymo kontrolė. 
Taip pat reikalinga, kad vieno
ji visuomenės nuomonė galėtų 
pasireikšti per laisvą, tik teis
mui atsakingą spaudą.

Todėl musų giliu įsitikinimu, 
neatidėliojant turėtų būti su
daryta tautos pasitikėjimą tu
rinti vyriausybė, kuri tuojau 
sušauktų tautos atstovybę, iš
rinktą iš Lietuvos piliečių lais
vai pastatytų kandidatų Lietu
vos valstybės konstitucijos nu
statyta tvarka.

A. STULGINSKIS,
Buvęs Respublikos Prezid. 
DR. GRINIUS,
Buvęs Liet. Respub. • Prez.
MYKOLAS SLEŽEVIČIUS, 
Buvęs Ministeris Pirminin. 
pp nnvvn a itptq M JLr VF V I JU JAI > JLSf
Buvęs Ministeris Pirm.
E. GALVANAUSKAS,

1 Buvęs Ministeris Pirm.
ANT. TUMĖNAS, 
Buvęs Ministeris Pirm. 
LEONAS BISTRAS, 
Buvęs Ministeris Pirm.

KAUNAS, 
1935. X. 14.

Reikalaukite -NAUJIENAS” 
ant bite kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne ga
vo smagumui, bet Jūsų pato- 
grano deM. .
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atsidaro <1936 auto

Nauji modeliai bus išstatyti 
skerdyklų International 

amfiteatre

Daugeliui suteikia -širdies 
skausmą, kitiems ištuština ki- 
šenius,. nauji ateinančių metų 
automobiliai visi vienu kartu 
padarys debiutą Ghicagoje 
ateinantį šeštadienį.

Skerdyklų International am
fiteatre atsidarys 1936 maši
nų paroda, kųridje naujus 
modelius išstatys sekamos fir
mos: Chevrolet, Ruick, Cadil
lac, Pontįac, LaSglte, Oldmo- 
bile, ’RlymoUth, 
Chrysler, 'Dodgę, Ford 
Paige, Nash, Packard, PieĮ 
Arrow, Studebaker, :Hupxn 
bile, Lincoln, Auburn, Due- 
senberg, Hųdson, Rep, Rolls- 
Royce, 'Willys-Overland.

$40,000 dekoracij/oms
Amfiteatras dabartiniu Tai

ku yra ruošiamas ir dekoruo
jamas parodai. Vien dekora
cijoms ir papuošalams pralei
džiama apie $40,000. Bus iš
statyta apie 300 automobilių, 
kurių vertė bus apie pusę mi- 
liono dolerių.

Chevrolet mažina kainas
Išleisdama į rinką naujus 

1936 modelius, Chevrolet Motor 
Campany skelbia, kad automo
biliai, Master De Luxe serijos, 
bus pigesni, negu jie buvo šiais 
metais. Standartinės serijos 
automobiliai bus tos pačios 
kainos. Masiter de Luxe mede
liai turės paprastą “springs” 
įrengimą arba “knee action” 
už truputį' didesnį atlyginimą.

Standartinių modelių kainos 
bus $495 už coupe iki $600 už 
sport sedan Master de Luxe mo
delių kainos v. »bus'' sekamos: 
(Visi modeliai turi hidroliš- 
kus stabdžius (brekius) ir Fi-

DeSoto,

ŽINOTINA
____  I

NAUJIENOS, 1739 South -Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:Q0 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

LIETUVOS KQNSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 Kast 
Bellevue Placę, (Dešimts šimtą 
šiaurėji). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. i Po to pagal susitarimą.

sher metalines karo serijai 
(bodies.).

Mastei* (te Įųxe 
$580; sedąų, :$04Q; town sę- 
dan, $605; sport sėdau, $665‘ 
business coupe, $560'; sport 
coupe, $590.

Chevrolet bendrovė spėja, 
kad jau užsakyta ir statoma 
60,000 nąųjų automobilių.

Coaęh,

Lietuvos. 'Vakaro vedėja bu
vo p. DoWgins.

Jvyko ir šokiai su Halio- 
weeu kostiumais, už kuriuos 
išdalinta apie 20 dovanų. Pu
blikos buvo pusėtinai ir ji 
smagiąi laiką praleido. šo
kiams grojo Brighton Parko 
jaunuolių orkestras. Lauksim 
sekančio jaunuolių parengimo.

A. M-nė.

Delegacija pas Hor
nerį prieš wsales” 
taksus už gasą, etc.

Ją siunčia Cicero komitetas ko
vai prieš aukštas kainas

CICERO.— Cicero komitetai 
kovai prieš ąukštas maišto kai
nas siunčia dėlęgącjją pas gu
bernatorių Horperį į fc>pring 
gieldą pareikšti protestą prieš 
“sales taksus“ aį elektrą, van
denį ir gasą. Delegatėmis iš
rinktos, ipp. M. Laudanskienė ir 
M. Kelpšienė, komiteto sekreto
rė.

Ta pati grupė buvo nusiun
tusi delegaciją pas majorą Kel
ly, į mieąto tarybą U* Parkers 
—skerdyklų operatorių konven
ciją, kuri nesenai įvyko, Drakę 
viešbutyje.

Delegacija .pas Hornerį iš
duos raportu tepk. 13 d. susi
rinkime, kuris įvyks Lietuvių 
Liuosybes svetainėje.

Gražus Brighton 
Parko jaunuolių 
draugijos vakaras

Įvyko Hollywood svetainėje, sp. 
27; kalbėjo J. Yuška

PAšPORTŲ BIURAS, Departmentof ilartina Ja* 
State, 433 West Vąn iBuren St. t dainininkė.
(Naujuose pašto rurnuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 rt 
iki 5 po piet.

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 W«st 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207. i

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746. *

Sweitzerio byla dėl 
$414,000 išeikvojimo 

neprogresuoja

Kelias dienas užsitęsusi bu
vusio iždininko Robert Sweit- 
zerio byla dėl $414,000 išeik
vojimo, nedaro jokio progreso.

Praleidę kelias dienas rink
dami prjsaikintuosiųs teisėjus, 
advokatai ir prokuratūra va
landas ir valandas leidžią vi
sokiems, argumentams legališ- 
kais klausimais, o prie liudi-r 
jįmų ir įrodymų dar nepriėjo.

Apatija byla rodo ir publi
ka, nes kambarys buvo beveik 
tuščias.

BRIGHTON- — Sėkmadienį, 
$p. 27 d., Hdllywood svetainėje 
įvyko gražuą Brighton Parko 
Jaunuolių Drąųgjjėlės vakarė
lis.

Ten kalbėjo p. J. .yuška, 
svetainės savininkąs, kuris ne
seniai grįžo iš Lietuvos., Jis 
papasakojo apie 'Įeit. Vait
kaus sutikimą Kaune ir apie 
Lietuvoj jaunimą. Jis. pasakė, 
kad jaunimas ten p.adarė di
delę pažangą, pridurdamas, 
kad ir mums amerikiečiams 
nereikia atsilikti organizavL 
nie jaunimo. '/

Gabus jaunuoliai
Vaikučių choras sudąinavo 

(gražiai keletą dainų. Jiems va- 
(dovayo mokytoja,;p,. Ą. Zabu-i 
kienė. Piano salo paskamba
mo E. Selečkiutė. Stella Stan- 
Ikiutė sudainavo porą dainėlių, 
akonip.amiojąnt A. ZabUktenei^ 
‘Stellą turi gražų balsą > ir pa-, 
įtartina jai lavintis, bus gera 

Akrobatiškų šo- 
ikiu pašoko 6 metų E. .Saha- 
iliauškaitė, gana išlavinta ir 
ilaii&sti, o jos broliukas, R. 
Sabaliauskas skambino pian^ą, 

•Po programo, p. J. Yuška 
pavaišino visus vaikučius sah 
dąįmąte, kuriuos parsivežė iš

CHICAGOS CITY ’HALL—Rotuše-* 
Washington ir Clark gatves. Čia 
randasi majoro KeŲy ofisas, vi
si miesto ofisaj, muuicipalis ap
skričio Superior ir ■ Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai R*AN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų taLefonai 
FRANklin 3000, I

CIIICAGOS POLICIJA, Uth ir Stąte 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos 
policijos, reikia šaukti ;POLic<? 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FIRe 1313.

ILLINOIS <EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Mięhigan 

avė. Telefonas, WABash 7100, 
Valandos, 9:00 .ryto iki Pi

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 -South Halsted Street (Hull 

House). Teletonas, HAYmarket 
6374, klauskit Misa Helen Jerry.

COOK apskbičio -w.
Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEĖlay .1500. J

4

GEORGE LUBERT’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 3 dieną, 7:00 valandą 
;ryto -19185 m., sulaukęs 42 me
tą amžiaus, gimęs Vainutos 
mieste, Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 22 ąiętą. ;
! Paliko dideliame nuliudime l 

moterį Mary, dukterį Constance 
11 metą, posūnį Edward Sprai- , 

.njs, marčią tHelen, 3 anąkus 
Edwafd, Juąe ir Richard, brolį . 
.Foną Lubert. pussesrę Emmą 
Valaitis, 3 švogerkas, 2 švogę- > 
rius ir ją šeimynos ir giminės, 
o Lietuvoje brolį Mykolą ir gi
minės.

^įąnas pašarvotas randasi 
John C. Krusę koplyčioj, 2130 
W. 21 St.

Laidotuvės įvyks seredoj lap
kričio 6 dieną, 1 vai. po pietą 
iš koplyčios į Zion Lutheran 
parapijos bažnyčia. 22nd ir

sielą, o iš ten bus nulydėtas . į 
Concordia kapines.

'Visi ą. a. Gęorgę iLąbęrto r 
giąiiąęs, dmąai ir j
esat nuąštedžiai kviėČiaįii da- 

1 lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisvejlpnmą. Ną^udę liekamo 
Moteris, Duktė, Posūnis, Mąrii,

nr ^ię^H
Patarnauja laidotuvią direk

torius John C. . Knise, T^efo- 
naš Canai 2659.

Padegėjų byla prasi 
dėjo

Kriminąliame teisine i prasi
dėjo byla prieš padegėjus, ku
rie padegė namą prie Taylpi 
gatvės trunipą laiką atgal. Ta
me name liepsnose žuvo 10 
žmonių. Teisiamieji yrą 
Frank Vitale, kuris pasamdė 
padegėjus, padegėjas Josaph 
Di Chiari ir jo pagelbininkas 
J. Vitale. Teismas bijo, kąd 
žuvusiųjų giminės juos’ niilin- 
čiuos, jei gaus progą.

ĮEINA Į MADĄ MEGZTINĖS SUKNELĖS

RADIO

smart • fcpitted •ntembles.

Valymas
DRESIŲ

Su viena drese 
są paprasta kai-

na 29c. plus
ins.

r?’. -.:<5jgį

Atkišęs revolverį į šoną Ely 
Obler, pasiuntinio Ęenson and 
Rixon rubų .krautuvės, 220 So. 
State st., banditas atėmė nuo 
jo $2,000 pinigais.

Mayvvoodas • džiaugiasi 
$1,300,darboprojek

tu

Visas Maywoodas šiandien 
išėjo, džiaugtis pradėjimu dar
bo. prię kanalizacijos 'projekto 
savo miestelyje. Jie gavo iš 
federalės valdžios $1,300,000. 
Apie 1,500 miestelio bedarbių 
gaus užsiėmimų.

Jis spėjo j laikų pagyti
---------------rr?.- ■ ——

Jonas B. dirbo už mechani- >
ką gazolino stotyje. Po vie
nos sunkios darbo dienos jam 
ėmė skaudėti nugarą. Kuo to
liau*, juo labiau. Vos galėjo 
pasijudinti. O sekančią dieną 
jjs b.uVOį susitaręs sų mę^giną

Draugas jam patarė panau
doti Johnson. and Johnson >Red

'Signalų sekcijai reikia elektros 
I mechaniko, Elęętrical Instru- 
ment Repairman. Alga $1,- 
440 metams. Aplikacijas darbui 
reikia įgauti nevėliau lupk, 1< 
d., Civil Service ofise, naujuo
se pašto rūmuose, Vari Buren 
ir Ganai gatvės.

Dainuos Choras “Pir
myn”, kalbės Dr. J. Sie- 
dlinski, graži muzika

Šiandie, 7-tą valandą vakare, 
iš stoties W.G.E.S, pastango
mis Peoples Rakandų Krautu 
vių, įvyksta ręgUliaris antra
dienio radio programas; gra
žių lietuvių liaudies dainų, mu
ziko?, įdomių kalbų ir svarbių 
pranešimų. Visuomenė yra la- 
bąi ipamėgus šiuos programos.

šios dienos programe daly-
I vau? didysis “Pirmyn“ Cho
ras, vadovaujamas muziko Ka
zio Steponavičiaus. Kalbės . Dr. 

| J. Siedlinskis, D.D.S., bus pa-. 
] grota gražios muzikos, prie to 
į patiekta daug įdomių žinių. To-v

PTTT’Į "l 'Į’.r ..... 1 .i  ................................"
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tt apMnro

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

dėl, visi kviečiami pasiklausyti 
ir linksniai valandą praleisti.

. —Rep. xxx.

■■'i

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

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

“Pirmyn” suvėluotai, 
-bet atšventė vėlines

Sekmadienį vakare Neffo sa
lėje įvyko “Pirmyn“ choro Ve 
linių “Halloween“ vakarėlis. 
Susirinko daug jaunimo, choro 
narių ir jų draugų. Kostiumų, 
baidykliškų rūbų buvo begalės. 
Origįnališkiausiai pasirėdę tur
būt buvo A. Stuparas ir F. 
Pūkis. Jie buvo užsitempę ark
lių kostiumus. Jaunuoliai pra
leido vakarą linksmai, triukš
mingai bejuokaudami, bedai
nuodami, laiks nuo laiko atsi
mindami pašokti.—Nr.

GARSINKITfiS 
NAUJIENOSE

P.CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rdSt 
Eąglewood 5883-5840

Dąr gražiau, moderniš- 
kiau įrengta.

kia elektros mechaniko

“Naujienoms” praneša, kad' 
Chicągos Ouartermaster stočiai,

'Mes -paimam ir
dąstatom

CAPITOl CIEANERS ;
159 N, State St., Kamb. 1323

‘ Dearbom 8746

Two

Gražiosios , panelės -f otųgrąfi jo j e parodo dvi megztines suk- I 
neles, kurios darąsi labai populiarios. Kiekvieną dieną jų ma-' 
tesi t vis daugiau.

—   , ■■■ „... ■■■T. .........n ii , ................... ...... ..............

Cross piaster.. Jonas ipaklausė Federalei valdžiai rei- 
patarimo^—ir ‘ nustebo, kąi se
kančios dienos vąkarųi atėjus, 
škasumas beveik ipi^ęjo — i ir 
Vdėi^’ .^u mergina ; galėjo. >iš 
pildyti- !i’ <(Apg,)

.. -..J.'-j..,.11;

BESSIE URŠULĘ TEREVICII 
(po antru vyru Kekienė, n

;P0 tevąią Veselaitė) »
Persiskyrė su šiuo pasauliu , 

lapkričio 3 dieną, 4:00 valau- 
,dą po Pitet, 1935 m,, sulaukus,] 
.36 metą amžiaus, gimus Kry- ; 
žiškią kaime, Sėdos valsč., Ma- 

, žeikią apskr. ' ,'s i
Amerikoj išgyveno 13 metą.
Paliko dideliame nuliudime ~ 

dukterį 'Bronę Terevičikę, 8 
metą suną 'Stanley 10 metą, 
pusseserę Ona Lukošienę, brol
vaikį Prancišką Vesęlį ir Opą 
Veselienę, 3 švogerius Simoną, 
Augustina ir Mikolą Sęrevi- 
čiąs ir ją šeimynas, o Lietu- ’ 
voje vyrą Joną Kekį, 3 seseris, ; 
Nastaziją, Petronėlę ir Veroni- 
ką, 3 brolius. Jeronimas, Pran--

j?ąndasi •
..‘či&kus, Jonas ir gimines.

Kuąas pašarvotas Randasi ’ 
Mažeikio koplyčioje, 331-9 Šo. 
Lituanika Avė.

Laidotuves įvyks ketverge, v 
lapkričio 7 dieną, 8:00 vai. ry
to iŠ koplyčios į $v. Jurgio, 
parapijos bažnyčią, kurioję .ąt- 
sihus gęduhuROs pamaldos už 
Velionės sjela, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Višj a. a. Besšie Uršulės 
Tęrevįch giminės, .draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidętuvė- . 
se ir suteikti jai paskutini s pa- ; 
tarnavimą ir atsisveikipiipą.

Nubudę liekamę.
Duktė, Supus, Pusseserė, 
Giipąięs ir prąygai. x

PątarnaUia lajdatąviu direk- ; 
torius S. P. Mažeiką,' T^ėlefo- 
naš Yards . 1138. ’ ‘ ;

Buy gloves with whot 
it suves

Mra retkuto

L1STERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c
ELSIE,.O’DONELL 

po tęvais ' Kavaliauskaitę
Persiskyrė su* Šiuo pasauliu I 

lapkričio ‘4 diena, 5:30 valan- 1 
da ryto 1935 m., sulaukus 35 J 
metą amžiaus, gimus Chicągo, I 
Illinois. ? '; |

Paliko dideliame nuliudime 1 
'Vyrą Wiliam, motiną Julįa Ka- J 
všliauskienę, 2 seseris Ona I 
Martin ir Afroziną, švogerį 71 
Joną ir daug kitą giminią.

Kūnas pašarvotas randasi I 
5003 Grand Avė., Telefonas d 
Berkshire 5743. J

Laidotuvės įvyks ketverge, j 
lapkrnčio 7 diena, 8:3Q vai. J 
ryto iš namą į St. Peter Cą- j 
nisius parapijos bažnyčią, ku- 4 
noję atsibus gedulingos pa
maldos už včlones sielą, o iš 
tfen bus < nulydėta i šv. Kaži- ■ 
mierp kąpįnęs.

Viši a. ą. Elsie O’Donell gi- I 
minės, draugai ir pažystami 
ęsąt nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvauti laidotuvėse* ir suteikti, 
jai paskutinį patarnavimą ir j 
atsisveikinimą. j

Nuliūdę liekame,
s Vyrąs. Motina,; Seserys, 

švogeįis ir Giminės., 
iPatarnaąja laidotuvią direk- j 

torius S. P. Mažeika, Telęfo- J 
nas Yards 1138. '

KAZIMIERAS ŠLIAUTERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 3 diena, 11 valandą 
ryto 1935 m., sulaukęs 52 me
tu amžiaus, gimęs Lietuvoj, > 
Latv.alių kaimę, Papilės vąls- , 
čiui, šiaūliu apskričio.

Amerikoj išgyveno 30 metų, 'i
Paliko dideliame nuliudime 

2 dukteris Johana MčNąmarą 
ir Placidą, broli Viąęenta, se- r 
ri Morrison ir giminės.
:Kūnas .pašarvotas randasi 

koplyčioj Frank C. Petką, , 
4358 S. 'Richmond St.

i Laidotuvės Įvyks seredo.i, i. 
lapkričio 6 dieną, 2 vai.,po pję- . 
tą iš namą i Tautiškas ka- * 
pinos.

Visi a. a. Kazimiero šliaute- , 
rio giminės, draugai ir pažys- ? 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti • laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
I Dūkterys, ‘Brolis,
I . Sesuo ; ir . Gimines.

Patarnauja laidotuvių direk- 
\ torius Frank Petka, Telefonas 
I v Lafayette 4480.

■
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VIOLET SLAMAS 
4006 So. Artesian Avė, 

Tel. Lafayette 3353
Ieškau darbo groti veselijoms, pa

rems ir tt. Už prieinamą kainą.

ii kt.’is
Liausite Musu \|

J. P. RAKŠTIS
1900 SO. HALSTED ST.

Viena (lidžiauM’ij

JOHN P. EWALI) 
EOANS and INSURANCE 
’''.‘-i''!, j ’ , ,i roikhiaiiii nmigu ant Pirmo Morgičio. arim

• y

V-*

apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

T 840 YW33rd Street
7;:^Vv:;77;TĖLEFONAS:-'YARds727‘)0 urna 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
RAŠTINĖJE.

Keturių Metų Mirties Sukaktuvės

Kuris persiskyrė su t šiuo > pa- Į 
šauliu, Lapkričio 5 dieną, 4931 
metais sulaukęs 5^ metų ‘ am- 
žiaųs. 4.

Paliko . dideliame nuliudime 
motiną Sofiją ir patėyį i Antaną I 
Bąlchiinus, brolį Rtehardą Grant, I 
motiną Marijoną Bar tušienę, I 
<penkius dėdes taipgi ■ daug- gi- 1 
niinių. . •<

Nors jau keturi metai suęįo ■ 
kaip žiauri mirtis automobilio 
nelaimėje < atėmė ’ gyvybę * prie ■

95th ir W.enworth gatvįų. Ir šiandien ilsisi amžinai I 
šaltuose kąpuęse.. 1

Tavo mirtis uždavė skaudų širdies skąusjną motinai, 1 
patėviui ir visiems giminėms. Mes gyvieji tavęs neųž- H 
miršime, o ^ypač aš,motinėlė,' kol- gy va ■ busiu.

Nuįiųdę. liėįkąipe, 7 ' : J
J |

ALFONSO ŽUKO

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS
ALFABETO TVARKOJ*.

gis skyrius yra vedamas tikslu pagelMU mum skaitytojams su. 
atrasti, kur galima nusipirkti |vairlg paprastu ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia skelbimų ae<

klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti.

■J l 11 n

BOILERIAI
BO1LERS

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM

24 valandų patarnavimas, 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE 
3240 South Archer Avenue, 

2 blokai i vakarus nuo Ashland Avė. 
Tel. Vircinia 1930.

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CQ 
Ar jūsų stogai reikalauja patai 

symo? Pašaukite mus ir mes ^haa 
kyšime klek kaštuos pataisyti. Mei 
tadpjri darome visokį blškorystti

8216 So. Halsted Strsat. 
Tel YLCtors <96&

StOBKITPER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

‘ , J

TeprašoLietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai
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Vaitkus Prie Dariaus-Girėno Grabų. 
“Iki Pasimatymo, Mieli Draugai”
Brolis iš Kauno rašo Joniui Selickui; sako, 

“Vaitkų visi rtiyli, visi ji gerbia, 
negreit žmones apsipras”

Chicagietis, Jonas Seliekas, 
5848 South Greėn street, gavo 
laiškų nuo savo brolio Juozo Se- 
licko, iš Kauno, kuriame pla
čiai ir įdomiai rašo apie lakū
nų. (J*. Seliekas yra mokesčiu 
revizorius Lietuvoje).

Be laiško, p. Jonas SeličkAš 
gavo atvirutę iš Lietuvos; iš
siųstų tuojau po Vaitkaus at
vykimo. Atvirutėje brolis, Jtfc- 
zas Seliekas rašo:

“Vaitkus Vakar pribūto | 
Kaunu. . Entuziažmas negirdė
tas. Visas Kaunas buvo susi
rinkęs j aerodromų. Kur tik 
Vaitkus, ten . minios žmonių. 
Valio-Valio visur publika rėkia. 
Gėlės ir sveikinimai visur.

Vaitkus apsiverkė
“Visa Lietuva ir Kaunas tik 

Vaitkum alsuoja. Tokio i^kil- 
mingūmo-entttziazmo Kaune dat 
niekuomet nėra buvę. Aplafikęs 
Dariaus ir Girėno karstus Vait
kus apsiverkė ir pasakė, “Iki 
pasimatymo, mieli draugai”.

Laiškas skamba sekančiai:
“Spalių 20 d. Kaunas

“Brolyti pas mus visa lietu
vių tauta jau trečia savaitė 
vien tik Vaitkum ir tegyvena. 
Dabar Lietuvoje nėra garbin-. 
gesnio žmogaus už Vaitkų. Kilį 
tik eini visur tik apie Vaitkų ir 
tekalba. Man pačiam Vaitkus 
didžiatfsj įspūdį ir entuziazmų 
daro. Tuo labiau, kad jis at
vežė nuo Jonuko laiškų, kas da
ro man Vaitkų dar ,brangesnį. 
Dabar aš jau turiu dų laiškus 
per Atlantu atsiųstus.—Dųriaiiš 
-Girėno ir Vaitkaus, tai yra la
bai brangus laiškai. Kaip Kau

SUSIRINKIMAI
• '■ ■ '■ ■ (.

ŠIANDIEN^ ' ’

SLA. 226-ta Kuopa—J. Grigaičio svetainėje, 3804 West Armi- 
tage Avė., 7:30 P. M. Bus svarstomi svarbus kuopos rei
kalai, parengimo raportas, etc. Už sekretorių,

B. ALUZAS, 1705 N. Artesian Avė. 
Dr-ja Saldžiausios Širdies V. J* —- Chicagos Lietuvių Auditori

joje, 3133 South Halsted st., 7:30 P. M. Protokolų rašti
ninkas, FRANK BAKUTIS.

Liet. Moterų Dr-ja “Apšvieti”—“Sandaros” svetainėje, 814 W.
Q "P M i f

Sekretorė, MILDA BARONAITĖ, 1739 S. Halsted st. 
LDS. 109-ta Kuopa—Cicero, Liet. Liuošybės Svetainėje, 14th & 

49th Ct., 7:30 P. M. Raštininkas W. STRUMILAS.

RYTOJ '
Association of Lith. Property Owners—Chicagos Lietuvių Au

ditorijoje, 3133 So. Halsted street, 7:30 P. M. Bus svar
stomi svarbus namų savinihkų fėikalai. Raštininkas —

S. ĘUNEVIČIA, 3220 So. Union avė.: 
SLA. 36-ta Kuopa—Chicagds Lietuvių Auditorijoje, 3133 South 

Halsted street, 7:30 P. M.
Sekretorius J. BALČIŪNAS, 3200 S. Lowe avė.

--------------------------------------- --------------------------------------- i.. v -■ . ■■■■ .

PARENGIMAI
■ K» - * «... -

,, , a, • ... .
LAPKRIČIO 10—“Pirmyn” choras stato operų “Gražioji Gala- 

• tea,” ir rengia Liaudies Dainų koncertų, C. S. P. S. sve
tainėje, 1126 W. 18th Street, šokiai. Pradžia 5:30 P. M. 
Įžanga —65-75 centai.

LAPKRIČIO 17—“Birutė stato Šimkaus operetę, “čigonai” 
. ir Koncertas Chicagos Lietusių Auditorijoje, 3133 South 

Halsted st. Pradžia 6:00 P. M. Bilietai •—75č.
Keistučio Kliubo VakSfas, Šoko! svetainėje, 2343 South 
Kedzie avenue. “Naujosios Gadynės” choras vaidins ope- 

. retę, “Nastutę”. Pradžia 6:00 P. M.
“Naujos Gadynės” choms Vaidins operetę, “Nastutę”. 

Pradžia 6:00 P. M.
LAPKRIČIO 27—Leit Felikso Vaitkaus Pagerbimas, Chicagos 

Liet. Auditorijoje. Spėčišliš p&fėrbimo muzikalia progra
mas, kalbos, garsiniai Vaitkauš “Lituanicos H” ir skri
dimo filmai, šokiai ir bufetas. Bilietas, (apima viskų) 
75c. Pradžia 7:00 P. M.

LAPKRIČIO 28—V. Beliajaite ir grttpeš šokių vakaras, Chič. 
Lietuvių Auditorijoje. \

nas sutiko Vaikų, aš ir aprašyti 
negaliu. Tiesiog visas Kaunas 
suplaukė į aerodromų ir kai pa
matė Vaitkų atskrendant, tai 
žmonės verkė, džiaugės valio 
rėkė, kepuves ir skareles mo
javo, gėles metė, tiesiog žmo
nės ūžte ūžė nuo džiaugsmo ir 
ėntužiazmo.

“Aš Jonukui pasiunčiau iš
karpas iš laikraščių Vaitkaus 
Sutikimų aprašymų.

“Sėt aš manau, kad ir Ame
rikos lietuvių laikraščiuose bus 
Viskas aprašyta.^ Labai gaila, 
kad Amerikos lietuviai kar ku-

* \

rie tiesiog šmeižė Grigaitį ir 
Vaitkų, o pasirodė, kad Vait
kus yra tiesiog didvyris ir jei 
leidosi skristi tokiame negera
me laike, tai tas parodo, kad 
Vaitkus yra drųsiauteias vyras.

“Tiesa jam nepavyko atskris
ti iki Kauno, bet tas garbės 
jam nemažina, ir kas supran 
ta apie oro sųlygas ir apie skrai
dymų, ypač lakūnai, tai tiesiog 
stebisi iš tokio Vaitkaus drą
sumo ir sugebėjimo. Amerikos 
lietuviai labai kvailai daro, kad 
į tokius visai lietuvių tautai 
garbingus žygius žiuri nepa- 
trijotiškumo atžvilgiu, bet par
tiniais Supratimais ir jei kas į 
karo nors garbingiausių reika
lų lietuvių tautai, jei tik ne jų, 
bet kitos partijos žmogus, tai 
vietoje to, kad jei nepritari, tai 
geriau tylėk, bet ne, ima ir 
per spaudų šmeižia kaip įman
ydami. u

, “Tokie darbai yra išdavikiški, 
nes jie niekina ,visų tų kas ne 
jų žmonių padaryta, nors tas 
drebąs- butų didžiausias ir gar
bingiausias. Dabar Vaitkų vi-

HELENA, Montana, j— Liekanos didžiulių trobesių, kuriuos sugriovė žemės drebėjimas pereitos savaitės vidurį pasireiškęs 
visose šiaurinėse valstijose. Montanoje drebėjimas buvo stipriausias ir ten padarė kelis milionus dolerių nuostolių nugriau
damas eilę namų, išardydamas gatves ir palikdamas daug žmonių be pastogių. Kitur drebėjimas nuostolių nepadarė.

1 ....... r ", ' ; 7... .................................................................................   . . ■ r..- ..................-=

sur kviečia, visi jį myli ir ger
bia ir kur tik jis eina, paskui 
Žmonių krūva seka. Iki žmonės 
apsipras, tai dar negreit tas 
bus.”

Automobilio mirti
nai sutrintas lietuvis 

Kazys Šliauteris
Mirė dviejų automobilių nelai 

laimėje prie SStįį^ir Union 
gdtrfųy^. <

BRIDGEPORT — Kazy! 
Šliauteris, 53 metų lietuvis 
322 West 34th placę,^ sekrtia; 
dienio rytų netikęlai ir tpagin 
gai sutiko mirtį. • i
Jam beeinant gatve, prie

Ir Union gatvių, ant šaligatvio 
Užšoko trokas ir šliauterį su
trynė mirtinai.
i Trokas atsirado ant šaligat
vio, susidūręs smarkiai su ke
leiviniu automobiliu ties gat
vių susikirtimu.
■ Velionis paliko žmonų ir 
jdvi dukteris, Johannų ir Pla? 
£idų. Turėjo brolį, Vincentų 
Šliauterį. 3221 W. Crystad st. 
Ir seserį, Iliomų Matuzienę. 
kuri gyvena Cicero j e.. Bus 
laidojamas trečiadienį, Tautiš
kose kapinėse.
j

Sužeisti du kiti

Sunkiai nelaimėje buvo su
žeisti troko važiavę Meyer Ru- 
binstein ir sūnūs Ralph, 6417 
S. Marshfield avė. Jie buvo 
paguldyti St. Paul ligoninėje.

Keleiviniu automobiliu "va
žiavo, Michael Lococo, 7100 
W. 82nd st. Jis buvo areštuo
tas kaipo nelaimės kaltinin
kas, nes pervažiavo per rau
donų šviesų?*

■ .. v

' šeštadienį ir sekmadienį 
Chicagoje automobiliai užniu* 
iė 13 žmonių, o sužeidė 113. 
Išviso šįmet nuo mašinų mirė 
335 žmones.

Prašo' veteranų ne
ieškoti pašalpos 

Wašhingione
Kadangi - pastaruoju? laikų 

daug veteranų ėmę traukti Wa- 
shingtonan iėš'koti darbo ar 
pašalpos, valdžia tuo; labai’ su- 
lirupino. Veteranų administra- 
3ijoms išsiuntinėjo pareiškimus, 
raginančius drausti veterani:s 
keliauti f Washirigtonan pašal
pos,. nes vietoję sulygęs. pašal
pos gavimui gęresnėSr o be to, 
C.C.C. grupės, j kurias vetera
nai buvo skiriami, buvo panai
kintos. Sakp, .visi veteranai 
bus aprūpinti vietoje.

LIŪDNI žĘMeS DREBĖJIMO. REZULTATAI MONTANOJE CLAŠSIFIED ADS I

Illinois Univeršiteto 
lietuvaitė dainininkė 
“Pirmyn” koncerte 

.. ,i '

“Gražiosios Gaiatejos” vakarų 
dainuos p-l& Vera Skusevičiutė

Vera Skusevičiute
Jauna aspirantjLį operos dai

nininkes, p-l.ėSkusevičiutė, 
dainuos “Pirmyn^’ choro Liau
dies koncerte, kuris yra rengia
ma^; lapkr. 10 d., įkartu4 su ope
ros ^Gražioji Galatea” pastaty
mų. .

Dainininkė yra Illinois uni
versiteto studentė. Ji Cham- 
paing mokslainėje studijuoja 
muzikų, specializuodamasi dai
navime.

V. Skusevičiutė, būdama Chi- ! . ’v<‘(
cagoje ir lankydama high 
school dainąvo “Pirmyn” cho
re ir gražiai pasirodė keliose 
choro statomose opėrtetėse, 
tarp jų, “Pepita”, “Laima” - ir 
“Agurkai”.

Liaudies Koncertas įvyks lap
kričio 10 d., kaip jau minėjo
me, C. S. P. S. svetainėje, 1126 
West 18th street. Ten pat ir 
tų patį vakarų' choras stato 
vieno akto operų; “Gražioji Ga
latea”, kurioj be> čhbro, dai
nuos salistai, A.; Trilikaitė, S. 
Rimkiutė, P. Pūkis ir J. Rukš 
tela. ' ' , .i;?.."'

Įžangos bilietal-^-6bc.

Draugai pagerbė, bet 
nustebino Simoną 

Geležinį
i ■ t V;’

MAR0UETTĖ.4-Šiniohų Ge
ležinį, 6741 S. MflįpĮėwdod aVe., 
draugai nustebino anų dienų, 
surengdami jam—-visai netikė
tai ir nelauktai—-varduvių vaka-

O -"i i! ’!
Norėdami nuslėpti nuo jo 

faktų, kad vakarėlis yra ren
giamas, drg. Urbonas, Zameė- 
kas ir ų RadŽiuš ■ išsivežė Gele
žinį į misėtų. -0 Šeimininkė tuo 
tarpu ruošė stalų, Vos
spjėja iš miesto gretintais Gė- 
lęžiniš į tamsius kambarius į- 
eiti, staigiai , sužibėjo šviesos, o 
prieš j b akis, atsidairė vaizdas, 
kurio jis nelaukė.

Tarp svečių buvo, pp, Bal- 
čaičiai, Urbonai, černauskas, 
Burdulis, Malis, Radžius Banai
tis, Kriščiūnas, nesenai grįžęs 
iš Lietuvos, papasakojo ^į tų 
iš įspūdžių. Jis sujaudino sve
čius pasakojimais apie Vaitkų 
Lietuvoje.—Ten Buvęs.

Philadelphijoj mirė 
D. Janutienė: paliko 
giminių Chicagoj

Sesuo Zabukienės, Miščikaitie- 
nės; kūnas atgabentas į Chi- 
cagų

Kai kuriems chicagiečiams la
bai skaudi bėVo žinia, kad Phi- 
ladelphijJje' įinlręY 'Dominika K. 
Janulienė. Ji baigė dienas už
vakar naktį, valstijos ligoni
nėje, kur ji gulėjo per ilgų tai
kų. žinių apie mirtį gavo ve
lionės sesuo, A. Zabukienė, 
2605 West 43rd street.

Vėlionio sesutės yra ir A. 
Miščikaitienė,' 3121 S. Morgan 
street, A. Kačerauskiene, dai
lininko Kačerausko žmona ir p. 
Puniškienė.

A. Zabukienė sako, kad velio
nes kūnas bu4s atgabentas Chi- 
cagon ir čia palaidotas. Lieka
nų pargabenimu ir laidotuvė
mis rūpinasi laid. direktorius 
A. Masalskis.

Pavaišino apdovanojo 
Bridgeporto vaikus 

' BRIDGEPORT. — Pereito 
penktadienio vakarų, lapkr. 1 
d., Wilson Playground salėje, 
34th ir Racine ave„ Bridgepor
to vaikams įvyko Halloween va
karėlis.

Parengimų . samanė ir jį su
rengė žaidimo aikštės vedėjas, 
F. Porucka. Vaikai tarp kifo 
ko, gavo ir dovanų, kurias su
aukojo Central Manufacturing 
distrikto ir Bridgeporto biznie
riai.

PRANEŠIMAI
LIET. SPULKŲ IR VALDYBŲ 

. 'ŽINIAI ■
Del svarbiu reikalu žinotinu vi

siems valdybos nariams ir direkto
riams Lietuvišku Taupymo ir Skoli
nimo Bendrovių (Spulkų) šaukiamas 
bertaininis susirinkimas “Lygos”. 
Lapkričio 8-tą, 1985 8-ta vai. vakare

Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
8131 So. Halsted St. 

, Chicago, III.
(1) Bus raportas delegato’ Adv. 

John Kuchinsko iš Konvencijos 
Illinois Lygos.

(2) Bus išdėstyta kaip reikia i vesti 
i savo spulką “Direct Reduction 
Plan” ir jo naudingumas.

(3) Apkalbsjimui klausymo Receive- 
rio, skiriamo dėl spulkų “Cook” 
paviete ir kitu bėgančiu reikalų.

Visi valdybų nariai,-rinkti atstovai 
ir direktoriai kviečiami atsilankyti i 
ši susirinkimą. '

• J. P. Varkala, .. v
Y Sekretorius ir Auditorius.

Lietuvių Moterų Draugija Apšvie
sta, laikys mėnesini susirinkimą ant
radieni, lapkričio 5 d., Sandaros sve
tainėj, 814 W. 33 St. 8 vai. vakare.

Visos narės yra kviečiamos atsi
lankyti, — Raštininkė.

Šen. Vandenberg, pros
pektas į prezidentus, 

Chicagoje
Rytoj, Hamilton Clube, Chi

cagos republikonų tvirtovėje, 
kalbės Michigano valstijos se 
natorius A. C. Vadęnberg. Jis 
yra minimas kaipo vienas iš, re
publikonų paritjos šulų nomi- 
navimui kandidatu į preziden
tus.

CLASSIFIEDADS
Automobiles

MAN REIKIA TUOJAU 
KELETĄ AUTOMOBILIŲ

• i 7 / r •
Mokėsiu cash. y 

Atsišaukite greitai 
P. WALTERAITIS, 

4614 S. Western Avė.
Tel. Lafayette 1329

Pečiai
Mes turime savo 
krautuvėje pilną va
goną įvairių pečių, 
kurie turi būt greit 

išparduoti:
Aliejiniai pėčiai.... $29.50 
Dideli Heateriai.... $19.75 
Gasiniai Range’ai 1 $29.50
VIRTUVIŲ
ŠILDYTUVAI .......  $11.95
COMBINATION
PEČIAI  ......... $69.50
BUNGAL0W
PEČIAI   .....  $39.50
SKALBIMUI
PEČIAI ............ $4.95
Tie pečiai yrą įvairių žino
mų išdirbysčių ir visoje ša
lyje plačiai garsinami.

Cash arba Lengvais 
Išmokėjimais.

Central District 
FURNITURECO.

3621-23-25 ŠdUTH 
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr. ‘

Automobiles
NIEKO , NfclMOKfiT — 12 iki 18 

mėnesiu išmokėjirfiui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, aUto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towihg dy
kai.

2511 MilWadkbe Avė. Bei. 4845

€OAL

AUGšTOS RUSIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS

Mine Run ............r-..... ............ $5.75
Lump, Egg ar Nut ................... 6.00
Sčreėnings  ........................... 4.75

Tiesiog iŠ Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tbhus.

Tel. KEDZIE 3882.

Educational 
Mokyklos

IŠSIMOKINKIT GROŽIO KULTŪ
ROS ARBA BARBERYSTfiS 

PAS MOLER’I
Garantuotos algos reikalaujamos 
naujo Darbininku Teisių {statymo 
atneš puikia pagelba šiai profesijai. 
Prisirengkit veikliam Pavasariniam 
Sezonui. Dieninės ir vakarinės klia- 
sos. Pašauk—rašykit ar telefonuok.

MOLER SYSTEM
59 Ė. MonrOe St; Central 6393 

iVilii m———
Fufniture & Fixtures 

Rakųhdai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir šinlbm. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio bižnio įskaitant svarsty k- 
tes, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išnąokėjimo. Panų 
mus pirm 

S. E.
( ST'___

1900 S. State St.

. Cash 
Pamatykite 

negu pirkaite kitur. 
SOSTHEIM & SONS 
ORĖ FIXTURES 

CALumt 5269.

Business Service 
Bizniu Patarnavimas

UNIVEHSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local ttfid Long Distance 
rurniture arid Piano Movlng 
3406 S; Halsted Street

Phona Yards 8408

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkaip. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vaL ryto 
iki 8 vai. vak. . Šventadieniais nuo 
10 LANDLORDS* bUREAU np 

. CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 
. Tel. Armitage 2951

Mes esame jau šiuo adresu virš 
50 met

Help Wahted—Malė 
Darbihinkų reikia

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

—O—

—o--- .
REIKALINGAS vyras ant ūkės, 

kuris moka karves melšti ir kitus 
ukes darbus supranta. Rašykit Box 
344, 1739 S. Halsted St.

Help Wantęd—Female 
. Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina arba mo
teris, nuo 20 iki 30 metų amžiaus, 
dirbti mž baro, tavernoj. Turi mo
kėti anglų kalba. Rašykit laišką, 
1739 S. Halsted St. Box 345<

Business Chances 
. Pardavimiii Bizniai

BARGENAS, PRAPERTĖ IR 
TAVERNAS.

4633 SO. ROCKWELL ST.
—OH—

—O—
GERA PROGA??dėl lietuvio kuris 

nori pirkti bižni ir namą labai ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas per 18 
metų. Tavernoj parduodam degti
ne, vynį ir alų. Kas nori persitik
rinti, gali pats atvažiuoti aiba savo 
pažįstamą pasiusti. ’ Parduosiu pi
giai. A. Vitkauskas, 9800 Edgewood, 
Detroit. Mich. '

—O— , ♦

PARDAVIMUI groserne ir viso
kių smulkmenų krautuvė. Per il
gus laikus išdirbta vieta.

2534. W. 45 PI.
MMMMBMaMBaMNI

PARSIDUObA arba ant rendos 
Bakėry Shop. Vieta išdirbta per 
daug metų. Parduosiu pigiai. Prie
žastis pardavimo/ moteris mirė ir ap
leidžiu biznį, 1235 So. 50th Court. 
Cicero, III. •

Farnts for Sale
/' fofarimui________

BUIŲDINGŲ Ir FARMŲ įrengi
mai tųt. pardavimd, taipgi 40 ake- 
rių Žeme rehdon. Atsišaukit pas 
C. Boersma, 10Š Ir Harlem Avė., 
Wortii. Iii.
S^^5SSfiŠEtBS8!d5SĖSSESSIS±£S 

keal Estete For Sale 
. .. Namai-temt Pardavimai

pĄRDĄVIMUI, namas ar štoras 
ant rendos. Gera vieta dėl grabo- 
riaus ar dd bile kokio biznio. Sau
kite savįninka jCicėro 247,




