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ETIOPIJA KARO LIEPSNOSE*

Italija Užpuolė Ethiopiją Karo Žinios 
Visu Siauriniu F rontu

U ..r. ...................................

1700 užmuštų ir sužeistų Aduvos mieste
Italų armija užpuolė Et

hiopiją visu šiauriniu 
frontu.
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VĖLIAUSI PRANEŠIMAI

Londonas, spalio 3 d. — Iš Addis Ababos atėjo pra
nešimas, kad italai pradėjo šaudyti iš sunkiosios artile
rijos į šiaurę nuo Aduvos.

Italijos aeroplanai bom
bardavo Aduvos mies
tą, o taipgi. Adigratą. 
1700 nekaltų žmonių 
užmušta ir sužeista.

' $ Ii

Kur karas prasidėjo
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Londonas, spalio 3 d. — Iš Addis Ababos pranešta, 
kad ir čia laukiama italų bombardavimo iš oro. Tapo 
išstatytos priešlėktuvinės kanuolės.

Londonas, spalio 3 d. — Bombardavime Adigrato 
dalyvavo 40 italų aeroplanų. Pasekmės yra baisios. 
Daugybė moterų ir vaikų yra užmušta. Visas miestas 
paverstas j griuvėsius. Tokie yra gauti vėliausi prane
šimai, iš Addis Ababos.

Anglija susitarė su 
Francija kaip boiko
tuoti Italiją ir savo su
tarti pateiks tautą są
jungai pavirtinti.

Tautų sąjungos taryba 
renkasi subatoj.
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Italai ims Aduva
ASMARA, spalio 3 d. —It*- 

Ii jos pėstiniųkai, iahkos*' ir ar
tileriją*' trim cfidelėm Jkolum- 
nom pradėjo karišką žygiavi
mų į Ethiopiją.

Prieš tai Italijos aeroplanai 
užpuolė iš oro Aduvos ir Adb 
grato miestus ir bombomis pa
darė tiems miestams ir jų gy
ventojams daug blėdies.

Italų kariuomene vadovauja 
generolas Emilio de Bona. Jis 
tikisi, kad į savaitę laiko italai 
paims Aduvos miestą.

Kol-kas žygiuojanti italų ar
mija dar neturėjo susirėmimų. 
Vienok pakeliui paėmė į nelais
vę šimtus senų vyrų, moterų ir 
vaikų. Tarp suimtųjų buvo 
dvylika Agamės giminės ethio
pų, kurie yra kaltinami, kad 
buvę Ethiopijos šnipais.

Italai bombardavo 
du Ethiopijos 

miestu *
j ; ■ ■< m. : * i '

- > .}'■ ' /-■. I ?./.■ '■' ;/i#

Aduvos mieste 
1700 sužeistų 
ir užmuštų

Italai sumušti Tigro
provincijoj

ADDIS ABABA, spalio 3 d. 
—Apie Tigres provinciją įvyko 
smarkus mušis tarp ethiopų u 
italų.

Italai perėjo rubežių, bet bu
vo sumušti ethiopų ir buvo pri
versti bėgti apsaugoje savo 
aeroplanų.

Anglijos laivai juroj
LONDONAS, spalio 3 d.- 

—Didžiuma Anglijos kariškų 
laivų plauko Viduržemio ju
roje ir patruliuoja vandenis.

PARYžžIUS, spalio 3 d.— 
Viduržemio juroje Francija td- 
ri 95 modemiškus karo laivus; 
Iš šiaurės juros Franci j ai ne
reikės siusti laivų j Viduržemio 
jurų.

ADDIS AB AB A, Ethiopijoj, 
spalio 3 d.—šj rytų Italijos ae
roplanai bombardavo iš oro 
garsų Aduvos miestų, kur ita
lai buvo baisiai sumušti 1896 
metais. Aduvos miestas ran
dasi šiaurinėje Ethiopijoj.

Tuo pačiu laiku italai taip 
pat bombardavo ir Adigrato 
miestų, kurs randasi netoli nuo 
Aduvos rytų pusėje.

Bombardavimas prasidėjo 
prieš saulei patekėsiant. Pra
nešta, kad Aduvoj sunaikinta 
15 namų, o Adigrade 100. Sa
koma, kad Aduvoj buvo užmuš
ta ir sužeista 1700 žmonių.

Apie bombardavimų šiaurinių 
Ethiopijos miestų Ethiopijos 
valdžia tuojaus pasiuntė prane
šimą tautų sąjungai.

Iš Addis Ababos apielinkės 
pasiųsta į šiaurę 50,000 ka
riuomenės Ras Kabados vado
vybėje. Jie eina linkui kalno 
Mussa Ali, kur italai įsiveržė 
ir įsteigė savo stovyklas, šitoj 
apielinkėje laukiama neužilgo 
didelio mūšio.

Addis Ababoj šiandien buvo 
oficialiai paskelbta mobilizaci
ja. Tūkstančiai judveidžių ka
reivių baltuose drabužiuose kly
kavo, išreikšdami savo 
mybę karaliui Selasiui; 
skambjo bubnai.

ištiki- 
Visur

Anglai vadina Mus- 
* solini bepročiu

Italija nesibijo tautų są
jungos ir mano, kad 
nei Anglija nei Fran
cija nekariaus prieš 
Italiją. m

sustabdyti beprotį, dar visai 
nežinoma. ...Daug priklausys 
nuo to, ką nutars tautų sąjun
gos komitetas susirinkęs su 
bato j.

Kalbama yra, kad Anglijos 
valdžia užtrauks 150,000,000 
svarų paskolą apsigynimo rei 
kalams. ; J

Baisus mušis ties
franeuzų žeme

ADDIS ABABA, spalio 3 d. 
—Atėjo nepatvirtintos žinios, 
kad ties franeuzų Somali že
mės siena Aussos provincijoj 
prasidėjo* bąisus mušis tarp 
Italijos ir Ethiopijos armijų.

Taip pat buvo pranešta, kad 
šitame fronte ethiopai sumušė 
italus, bet Ethiopijos karo ofi
sas pareiškė, kad dar nesumu- 
šė. . • ,

Fthiopijos karalius šiandien 
paleido iš kalėjimų visus kri
minalistus kalinius, kad jie ga
lėtų eiti į karą prieš Italiją.

Ethiopiją skundžia 
Italiją, kad bombar

davo ligoninę
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Tai yra Ethiopijos žemlapis. Juodai y>a parodytos italų 
žemės. Viršuj juodas gabalas yra Eritrėja, iš kur italų kariuo
menė pradėjo pulti Ethiopiją ir jau bombardavo miestų Aduwa, 
kurs yra parodytas žemlapyj. Franeuzų žemė yra j rytus nuo 
Eritrėjos; kad iįr .prie fapneuzų žemės sienos
prasidėjo mušis; X

Frakcija ir Anglija 
susitarė, kaip 

h boikotuoti Italija

ei j a ir kitos valstybės to pri
sibijo. Niekas nenori karo ir 
niekas nenori kariauti už tai: 
tų sąjungų. Anglija viena j 
karų prieš Italiją nestos.

40.000 Lietuvių Minia 
Džiaugsmingai Pasitiko 

Feliksą Vaitkų Kaune
Vaitkus atskrido kariškame 

aeroplane, lydimas šešių kitų 
kariškų aeroplanų.

Kada tik pasirodė danguje 
aeroplanai, dešimtys tūkstan
čių žmonių tokiu entuziazmu 
pradėjo šaukti valio, kad rodei 
visas Kaunas nuo to šauksmas 
sugrius.

Išlipus Vaitkui iš aeroplano, 
Žmonės pagriebė jį ant rankų 
ir nešte nunešė prie susisieki
mo ministerio Stanišauskiu, 
kurs jį varde Lietuvos širdin
gai pasveikino.

Lietuvos valdžia planuoja pn-

Anglų laikraščiai vakar buvo 
pilni žinių,r kaip džiaugsmingai 
pasitiko Lietuva musų didįjį 
lakūnų Feliksą Vaitkų.

Klaipėdoje jį pasitiko Klaipė
dos gubernatorius Vladas Kur- 
kauskas. Vokietijos valdžia .ne
leido Vaitkui skristi nei iŠ Bet? 
lyno nei iš Karaliaučiaus. Tai
gi jis galėjo išskristi tik atvy
kęs Klaipėdon. (Vakar Trans- 
radio telegramoj buvo klaidin
gai pranešta, buk Vaitkus at
skrido Kaunan iš Bucharesto).

Kaune laukė Vaitkaus di4 ?
džiausią minia žmonių, kokią siųsti Vaitkų į kaimynų šalis 
Kaunas kada nors buvo matęs. —Latviją ir Estiją, kad ir Lie 
Sulyg visų pranešimų įhinia tuvos kaimynai pasidžiaugtų 
buvusi 40,000 žmonių. lietuvių herojų.
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Subatoj įvyks R ado nepaprastas 
~ žmogiškas mumijas

tarybos posėdis

R H S!
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja :

Giedra. Gan šalta.
Vakar 12 vai. temperatūra 

Chicagoje buvo 48°.
Saulė teka 5:49, sėda 5:29.

*

LONDONAS, spalio 3 d.
Londone visi pasipiktinę Italijoš 
diktatoriui Mussolini, kam j!s 
pradėjo karą su Ethiopiją. Kai 
kurie kalba, kad Mussolini iš
ėjo iš proto. Pirmiau čia bu
vo nemažai Mussolinio garbin
tojų, bet dabar ir didžiausi jo 
garbintojai vadina jį bepročiu.
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GENEVA, Šveicarijoj, spalio 
8 d.—šiandien tautų sąjungos 
taryba gavo Ethiopijos prane
šimų, kad italai metė bombas 
Aduvos mieste j ligoninę, ant 
kurios plevėsavo Raudonoj 5 
Kryžiaus vėliava.

Tautų sąjungos taryba tuo- 
jiaus pradėjo svarstyti, kas 
pirmiausia reiktų daryti mora
liam pasmerkimui Italijos. Ta
rybos komiteto manymu, ne 
tiek svarbu, k|id italai metė 
bombas į ligoninę, kiek tas* kad 
italai pradėjo visuotinų Ethio
pijos puolimų.
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MOLINE, UI., spalio 2 d. — 
Sužeistas automobilio nelaimė
je čia pasimirė 69 metų * mo
kytojas A. Appenheimer.
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PARYŽIUS, spalio 3 d. 
Francijos premieras Lavai šian
dien turėjo ilgų pasikalbėjimų 
su Anglijos minįsteriu Edenu 
apie Italijos reikalus.

Po jų pašikalbėjimo pranešta, 
kad jie susitarė nuo Franci jos 
ir Anglijos/.paduoti tautų są
jungai sekamus punktus pri
ėmimui :

1. Tuoj aus' nutraukti finan
sinius ir ekonominius ryšius su 
Italija.

2. Nuimti draudimą siųsti 
ginklus Ethiopijon ir jeigu 
reikia duoti imperatoriui Šėlas 
siui pinigišką pagelbą.

3. Nepirkti Italijos tayorų; 
o taipgi nieko neparduoti Ita
lijai. Uždrausti pardavimų amu
nicijos Italijai.

Sako, buvo svarstyta apie 
uždarymų Suezo kanalo, per 
kurį Italija veža savo karei
vius rytų Afrikon, bet Angli
jos atstovas pasakęs, jog Ang
lija tokį žingsnį skaito pavo
jingų ir kol kas negeistinu.

Rytoj Franci jos kabinetas 
atsakys Anglijai i jos klausi
mą, ar Francija padės Angli
jai savo kariškais laivais, jeigu 
italai netikėtai užpultų anglus 
Viduržemio juroje. Francija 
veikiausia sutiks, bet pareika
laus tokio pat pasižadėjimo iš 
Anglijos — padėti Francijai, 
jeigu kas jų netikėtai užpultų.

Bet tautų sąjunga veikiau
sia nutars dar palaukti ir pa
žiūrėti, ką Mussolini darys tep
liaus. Nutarimas boikotuoti 
Italiją ekonomiškai dar neh 
kad tautų sąjungos nariai tuvi 
pradėt kariauti prieš Italiją. 
Išrodo, kad a tik Anglija nori 
smarkiau bausti Italiją, o Fran

Italija kariaujanti 
savo apsigynimui

Pripažysta, kad pra
sidėjo karas be karo 

paskelbimo
RYMAS, spalio 3 d.— Kad 

prasidėjo karas tai yra faktas. 
Bet Italija karo nepaskelbė, 
nes Mussolini sako, kad Itali
ja muša ethiopus tik apsigyni
mui s^vęs.

Italijos armija su tankomis 
ir aeroplanais eina Ethiopijoj 
ir pirmiausia bandys užimti 
Aduvos miestų.

Po triukšmingos fašistų mo
bilizacijos vakar visi italai per
siėmė karišku upu. Turėjo taip
jau kas nors atsitikti, kad tas 
ųpas neužgestų. Mussolini pa
dare taip, kad kas nors ir at
siliko.

Vadlžios pranešimas šiandien 
sakė: “Augštoji komanda Erit
rėjoj© gavo paliepimą veikti.” 
•—“Italijos kariuomenė jau už- 
jina kaikurias pozicijas anapus 
linijos“. y;

Italijos valdžia taipgi užgin 
čijo, kad italų aeroplanai bom 
bardavo civilių žmonių apgy
ventas vietas. Sako, kad tai 
tik ethiopų prasimanymas.

Kaip toli italai veršis; Ethk- 
pijon, tą tik Mussolini žino.

Italijoj niekas nebijo tautų 
sąjungos. Beveik visi yra tos 
nuomonės, kad tautų sąjunga 

kituoti tik kalbės, bet nieko nedarys, 
įereikš, Anglija, sako, niekad nekariau-

sianti prieš Italiją. Francija 
irgi negalinti kariaut prieš Ita
liją, nes tas sukeltų Franci joj 
revoliuciją. <

PARYŽIUS, spalio 3 d.— 
Karas prasidėjo__ Italijos ka
riuomenės įsiveržė į Neguso 
(Ethiopijos imperatoriaus) že
mę. Italų bombos paleistus iš 
aeroplanų užmušė daug nekal
tų žmonių Aduvos mieste. — 
Negus (Ethiopijos imperato
rius) bus priverstas ryt-po-ryt 
paskelbti karų.

Tautų sųjungos generalis s<k- 
retorius Juozas Avenol sušau
kė tautų sąjungos tarybos po
sėdį šubatos dienai.

Suvažiavę tarybos nariai jait 
ras karą, o taipgi ras, kad jiė 
buri kariauti prieš Italiją.

Žydai boikotuos 
Vokietijos nacius

! SALAMČAi Naujojoj Guine- 
joj, spalio 2 d.— Ekspedicija 
auksui j ieškoti čia surado ur-> 
vuose daugybę žmogiškų mumi
jų daugiau kaip tūkstančio me
tų senumo.

Ekspedicijos vadovas dras J 
R. Atcherley sako, kad tas 
radinys turi didelės moksliškos 
svarbos.

“Tų mumijų yra šimtai,“ sa
kė daktaras. “Visos tos muim 
jos sėdi parėmę rankomis 
smakrus, o alkūnėmis atsirėmę 
j kelius“.

Mumijos buvo rastos urvų 
labirinte apie 35 mylios nuo 
Salamoa.

Vietiniai gyventojai atsineša 
į tas mumijas su didele baime

Chicagoje Amerikos žydai tu
ri savo kongresą Shermano ko
telyje.

Kongreso dalyviams buvo iš
dalinta specialės stampos su 
paveikslu svastikos ir dviejų 
gyvačių, po kurių yra parašas.

“Kol šis viešpatauja, ne
pirkite Vokietijos tavorų” 
šitas štampas žydai klijuos 

ant visų laiškų ir sąskaitų.

Eksplozija užmušė 3 
žmones Baltimorėj

BALTIMORE, sp. 1. d. - 
Akmenų laužykloj prieš laikų 
sprogo čia eksploduojamas pa
rakas ir trys žmonės tapo su
draskyti j mažus šmotukus, ke
turi sunkiai sužeisti, o šeši, 
kurie buvo toliau, lengviau su
žeisti. Sprogęs parakas buvo 
naujos rųšies, dar neišbandytas.

__ - ■ —

PARYŽIUS, spalio 2 d. 
Anglijos sosto įpėdinis Vali j oš 
princas kalbėjosi su premieru 
Lavaliu apie karo išvengimą, 
kada atėjo žinios apie italų į- 
siveržimų Ethiopijon.

-M

Brangi kaina kava 
lieriui

KANSAS CITY, Mo., spalio 8 
d.—Ponia Lisbergienė jokiu bu- 
du negalėjo pradėti savo au
tomobilio. Iš kur buvęs iš kur 
nebuvęs, pasitaikė jaunikaitis, 
kurs pasisiūlė jai padėti. Aut • 
mobilių jis užštardavo. Ji 
jam padėkojo. Jis jai pasakė, 
kad jam tas buvo malonu. Bet 
kada ponia Lisbergienė nuva
žiavo kur jai reikėjo važiuoti, 
ji pasigedo savo mašnelės su 
$15.

POPIEŽIUS SUGRYŽO 
PO VAKACIJŲ Į 

VATIKANĄ
RYMAS, rūgs. 30.— Popie

žius Pius, per dviejų mėnesių 
vakaciias apdegęs saule, sugry- 
žo į Vatikaną. Vakacijas jis 
praleido savo palociuje ties Cas- 
tai Gandolfo.

Traukinys užmušė 4 žmones

FARMLAND, Indiana, spali') 
2 d.— Big Four geležinkelio 
traukinys užvažiavo ant auto- 
mobiliaus. Keturi sekcijos dar
bininkai tapo užmušti.

i'-,
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
pasaulį, šiais metais žuvo dėl 
nepalankių\ oro sąlygų.

; žodžiu sakant, Felikso Vait- 
i kaus skridimas šiais metais 
yra vieniptėlis žygis per At- 
Untiką, kuris nebus niekados

A. Barzda
A. Kubilskis ....... .
B. Durša ..................

Viso $37.75
— S. Bakanas.

• *

asassri istorijoj užmirštas.

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.

Amerikos liet, laik
raščių atsiliepimai 
dėl Vaitkaus skri

dimo

rėmėjai pajuokiami ii 
visokiais budais truk

laikraščiai, kaip “Vie-
“Sandara”, “Naujoji

Rengiant Antrąjį Transat
lantinį skridimą ir aktyviai da
lyvaujant tame darbe teko vis
ko prisiklausyti iš visokių pa- 
laidliežuvių. Taippat teko ir 
tam tikruose laikraščiuose 
skaityti įvairių nesąmonių.

Lakūno Vaitkaus šmeižime 
ir antrojo skridimo rėmėjų nie
kinime daugiausia pasižymėjo 
vadinamų tautininkų organas 
Karpavičiaus “Dirvos” kombi
nacija su vanagaitninkais, ko
munistų organai “Laisve” su 
“Vilnim” ir “katalikiški”, va
dovaujant broliukų “Draugui”.

Reiškia, tai buvo bendras 
frontas tarpe juodų ir raudo
nų, bendra kampanija varyta 
nepaisant nė papraščiausio 
mandagumo, nė padorumo. Vi
sas' antrojo skridimo darbas 
buvo maišomas su purvais, 
skridimo darbuotojai buvo va
ginami, 
darbas 
domas.

Kiti 
nybė”,
Gadynė”, vieni daugiau yra pa
rėmę antrąjį skridimą, kiti 
mažiau, arba džentlemoniškiau 
užsilaikė. “Sandara” kartas 
nuo karto papusdavo į kleri- 
kališkai fašistinę dūdelę.

Daugiausia paramos rasdavo 
antrojo skridimo darbuotojai 
“Naujienose”, “Keleivy” irp'įjh 
vynėj”. Lakūnui Vaitkui vis 
dar neišlekiant, jau buvo pra
dėjus netekti lygsvaros “Vie
nybė” ir “Tėvynės” redakto
rius p. S. E. Vitaitis.

Bet štai visai netikėtai skri
dimo draugams bei priešams 
rugsėjo 21 d. lakūnas Vaitkus 
Lituanica II pasikelia iš Nevi 
Yorko ir pasileidžia į tą toli
mą ir pavojingą kelionę. Ta 
žinia žaibo greitumu pasiekia 
visus Amerikos lietuvius. To
dėl buvo įdomu matyti Ame
rikos lietuvių laikraščių apra
šymai ir ^-^tsiliepimai aph 
Vaitkaus išskridimą. Ypač bu
vo žingeidu matyti aprašymai 
tų laikraščių, kurie be jokio 
sustojimo purvais drabstė tiek 
Vaitkų, tiek patį skridimą. 
Stengiaus surinkti tuos nume
rius Amerikos lietuvių laikraš
čių, kuriuose tilpo pirmas pra
nešimas apie Vaitkaus išskri
dimą, ir čia paduodu bent tų 
laikraščių pranešimuskkuriuos 
man pavyko gauti. X

“Naujienos” pirmadienio lai
doj, rugsėjo 23 d., per viją 
pirmą puslapį didelėmis raidė- 
miscpraneša: “Audros Priver
tė Fr Vaitkų Nusileisti Airi
joj”. Paskui mažesnėmis rai
dėmis : “Vaitkus Atlantiką 
Perskrido Per 10 VaL 45 min.” 
Kuone visas dienraščio nume
ris pašvęstas padavimui žinių 
apie Vaitkaus skridimą. Be 
abejonės, taip “Naujienos”, 
taip visi antrojo skridimo rė
mėjai buvo daugiausia suinte- 
suoti Vaitkaus skridimu.

“Draugas” pirmadienio lai
doj, rugsėjo 23 d., irgi turi 
per visą pirmą puslapį didele-, 
mis juodomis raidėmis antgal
vį: “Lakūnas (Vitkus Nusilei-. 
do Airijoje”. Mažesnėmis rai
dėmis priduriama, kad: “Bu v r 
Priverstas Nusileisti, Baigėsi 
Gazolinas; Jis pats išliko svei
kas”. Apie špaltą pašvęsta ap
rašymui Vaitkaus kelionės.

Tai jau didelė momentalu 
permaina įvyko ir pas broliu
kus, kad buvo priversti savo 
dienrašty rašyti apie Vaitkaus 
skridimą* kaipo apie didžiausi 
įvykį.

“Laisvė” pirmadienio (rug-ikaip jis vadinasi. Rezoliucijos 
sėjo 23 d.) laidoj, taippat per 
visą pirmąjį puslapį turi d:- 
delėmis raidėmis antgalvį: 
“Vaitkus Nusileido Airijoje”, 
ir net dvi pirmo puslapio špaL 
tos pašvęstos Vaitkaus skridi
mo aprašymui. Baigdama ap
rašymą ““L.” bažijas, kad ji 
niekada nebuvus priešinga 
Vaitkaus skridimui, tik ji bu
vus priešinga “Naujienoms”. 
Tačiau turbut visi gerai žino, 
kad jei ne “Naujienų” pastan
gos, tai turbut nebūtų buvę nė 
Vaitkaus skridimo.

“Vienybė” antradienio (rug
sėjo 24 d.) laidoj taipgi pei 
visą pirmąjį puslapį didžiau
siomis raidėmis pažymi: “Vait
kus Airijoj”, pašvęsdama daug 
laikraščio špaltų Vaitkaus skri
dimo ir išleistuvių aprašymui. 
Visas aprašymas buvo nuošir
dus, be jokių tendencijų. Rei
kia' pasakyti/ kad vienybiečią 
tarpe radosi nuoširdžių antro
jo skridimo rėmėjų.

“Tėvynė” rugsėjo 27 d. lai
doj taippat kuone per visą pir
mąjį puslapį turi antgalvį: 
‘Vaitkus Besileisdamag Airijoj 
Apdaužė Savo Lėktuvą”, ir pu
sė puslapio pašvęsta aprašy
mui Vaitkaus skridimo.

“Keleivy” rugsėjo 25 d. lai
doj taippat pažymima pirmam 
puslapy, kad: “Vaitkus Per
skrido Atlantą, Bet Kauno Ne
pasiekė”. Apie porą špaltų pa
vesta ir aprašymui Vaitkaus 
skridimo.

“Naujoji Gadynė” rugsėjo 
26 d., (laidoj pirmam puslapy 
pažymi, kad: “Leitenantas Fe
liksas ‘ Vaitkus Pasirodė Drą
sūs ir Gabus Lakūnas”.

;Buvb J f 1 žingeidu pamatyti
Clėvelando -Dirvą”* kokį, ji 
antgalvį turės apie Vaitkaus 
skridimą, ba tas šlamštelis bu
vo daugiausia pamazgų išpy
lęs ant lakūno Vaitkaus gal
vos ir perėjęs visas ribas pra
simanymais apie antrąjį skri
dimą. Pasisekė ir “Dirvą” gau
ti. Didžiausiu nusistebėjimų 
žiuriu, kad ir “Dirva” turi di
delį antgalvį pirmame puslapy: 
“Vaitkus Perskrido Jurą, Prie 
varta Nusileido 
nika II Apdužo, 
kės*.

Taip, lakūnas 
tačiau “Dirvos”
žinė turbut nekaip sveika bur 
vo, kada jie savo šlamšte ra
šė visokius prasimanymus apie 
lakūną ir antrąjį skridimą.

Paveikslas lakūno ir Litua
nikos II tilpo visuose laikraš
čiuose, išskiriant '‘Dirvą’ 
“Laisvę” ir “Draugą”,

— S, Bakanas. r

tik tos buvo priimamos, kat
rom pritarė visa rezoliucijų 
komisi  j a vienbalsiai. Reiškia,, 
kaip ir viso pasaulio lietuvių 
kongrese.

Rezoliucijų buvo daug išank- 
sto prikepta, tik ne visos ga
lėjo pereiti per komisiją, o jei 
katros ir perėjo, tai labai daug 
buvo aptašytos, apdailintos, 
kad jų autoriai vargiai jas pa- 
Mno; . ;

Sekamos rezoliucijos buvo! 
priimtos: J. Baltrušaičio dėl 
Klaipėdos, kurią kur buvo nu
tarta pasiųsti Tautų Sąjungai; 
P. Dargio Dėl Lietuvos 
šaukimo ir J. Gašlūno 
pijos-Italijos reikalais, 
rezoliucijos atmestos.

Konferencijos nuotaika buvo 
gana draugiška ir taiki, nors 
tą draugiškumą kartais šiek; 
tiek buvo sudrumstas F. Ro
džeris ir Povilas Dargis savo! 
kalbomis, pasakydami daug 
teisybės ščyrosios linijos drau
gam. Tačiau komunistai Šioje 
konferencijoj buvo tikrai ge
ri samaritonai, visai nepaisė,! 
kad jiems buvo taikomi kri
tikos .žodžiai, jie rodė geriau-; 
sj saio draugiškumą, kartais 
net atsižadėdami savo tiesio
sios linijos, kad tik palaikius 
bendrą frontą. S ,

Tikrai stebėtinai išrodė ži
nant komunistų karingumą ne
tolimoj praeity. Kiek šis k> 
munistų nusileidimas ir tole
rancija yra nuoširdus, tai tik 
netolima ateitis parodys.

Pasitaikė ir juokingų 
. • dalyky .
Teko girdėti kalbant Domi

niką Lekavičių, kuris tikrai 
laikosi tiesiosios linijos ir vi
sų komunistų internacionalo 
patvarkymų, kad reikia komu
nistams rašytis prie parapijų 
ir katalikiškų ’ draugijų. Bet 
Lekavičius, kalbėdamas apie 
rašymąsi prier parapijų ir ka
talikiškų draugijų, turbut vi“'

Seima 
Ethio* 
Kitos

Airijoj, Litru-
Lakunas Svei-

sveikas išliko* 
redaktorių są-

Solio Pittsburgh, Pa.
Bendro fronto konfe

rencija
Rugsėjo 29 d., Lietuvių Mo

kslo Draugystės svetainėj at
sibuvo bendro fronto konfe
rencija, arba, kaip kiti sako, 
mitingas. Delegatų buvo neto
li 70 nuo 41 visokių draugų., 
Bet daugiausia buvo bolševi
kiškos krypties draugijų, ku
rių vardai turi daug raidžių, 
kaip tai: ALDLA. APŲA- 
ALDS, ir tt j

Dienos tvarkos vedėjais bu
vo išrinkti; pirmininku F. Ro
džeris, “Naujosios Gadynės’’ 
šalininkas; vice pirmininku Do
mininkas Lekavičius, tiesio-, 
sios komunistinės linijos šali
ninkas ; sekretorium J. K. Ma
žukna, kuris turbut jokių' li
nijų, nė kreivų, nė tiesių ne
silaiko. ;

Rezoliucijų komisija susidė
jo iš Povilo Dargio, J. Kizio, 
J. Baltrušaičio, X. Gašlūno ir 
dar vieno, kurio ___

Kalba per Radio
,.!■ iį'lllil |.|. ,1. I i, ,

ALTASS. Pittsburgho 
skyriaus pirmininko 
S. Bakano pasakyta 
kalba per radio iš sto
ties W.W.S.W. rugsė
jo 29 d. Lietuvių-Uk- 
rainų radio valandoj.

Pittsburgho lietuvių 
užuojauta ir para- 
ma lakūnui Vaitkui

Smetonos medalikų 
reikšme

rant teks susidurti su tokiais 
dalykais bei pareigomis, kurie 
bus sunkesni, negu bendro 
fronto konferencija. - ;

Komunistam rašantis prie 
parapijų reiks užsimokėti pa-! 
rapij inęs mokestis, atlikti iš
pažintį ir be kunigo tarpinin- 
kystės apsivedusiems reiks ei
ti pas kunigą iŠ naujo su d r u-i 
tinimui moterystės ryšių. To
kiu budu iš ščyrų komunistų 
pasidarys tik ščyri parapijona]: 
ir daugiau niekas. ■

Valdyba išrinkta i i
Išrinkta iš 11 ypatų valdy

ba, į kurią buvo , bandomi 
įtraukti žymesniuosius Pitts- 
burgho ,ir apieliųkės veikėjui} 
iš visų srovių. Išrinkta valdy
ba tarpusavy pasiskirstys vie’; 
tomis. Beje, bučiau pamiršę* 
parašyti, kad bendro fronto 
konferencija nutarė surengti 
Abekui prakalbas. Jis, maį 
grįžęs iŠ Lietuvos važinėja 
prakalbomis. Bet jei kitų smf 
viy kalbėtojai, pav. “Keleivio” 
redaktorius drg. Mięhelsonas, 
ar ^Naujiettiįį** ?redak. drg. lįri*į 
gaitis, Važinėtų su prakalbo-: 
mis, tai vargiai komunistai prj-į 
tartų sufnajiymbi jiems pra
kalbas rengti: •

— Dėdė.

Gerbiami radio klausytojai:
Pittsburgho ir apylinkės lie

tuviai, ypatingai Antrojo Trans
atlantinio Skridimo rėmėjai, 
jaučia pasitenkinimo, kad jie 
y^ą pradėję savo i materia’e 
ir morale parama prie didvy
riško Felikso Vaitkaus žygio.

Tasai Felikso Vaitkaus žy
gis suteikė daug garbei Ame
rikos lietuviams < ir Lietuvai; 
netik garbės, bet ir moralės pa
ramos, šioje kritikįškoje va
landoje, kada visame pasauly 
žvanginama girdais ir yra 
ruošiama antra pasaulinė sker- 
dynė; kada Lietuvai gręsla ne
tik netekti Klaipėdos, bet pra
rasti ir pačią taip brangiai kai
navusią nepriklausomybę.

Tame kritikiškame momente 
musų, Amerikos lietuvių, ge
ros valios pasiuntinis, Feliksas 
Vaitkus, Lituanica II pasike
lia,! leidžias tolimai ir pavojin
gai kelionei per žiaurųjį At- 
lantiko vandenyną, nešdamas 
musų HnkėjimUs! i gimtąją 
musų šalį. Toji/i žinia pasiekė 
visus lietuvius žaibo greitumų 
ir męs visi lietuviai savo mir
timis, savo jausmais, geriau
siais linkėjimais lydėjom savo 
didvyrį^ kad t^iiiis ^laimingai 
nugalėtų Atląnįį&' vandenyną 
ir pasiektų Lietuvą-Ęauną.

Musų geros, valias pasiunti- 
nis nugalėjo Atlantlko vande
nyną rekordiniu laiku, bet bu
vo priverstas nusileisti Airijoj 
ir apdaužyti Lituanicą

Tačiau tasai 
Vaitkaus žyg 
pasaulį, ypač 
da oro 
kios ' 
kios 
kaip 
porą

, ■' __ Vį.,

Pittsburgho lietuviai visada 
gyvai atsiliepia, jei kur kokios 
pagelbės reikia arba koks pra
kilnus darbas yra dirbamas.

Lakūnui' Vaitkui perskridus* 
Atlantiką ir nusileidžiant Ai
rijoj apdaužius Lituanicą II, 
ir žinant, kad taisymui oriai 
vio arba paėmimui kito tik
slo baigti kelionę į Lietuvą 
Amerikos lietuvių parama, 
Pittsburgho lietuviai turbūt 
patys pirmutiniai ir niekeno 
neraginami pribuvo su pagel- 
ba lakūnui Vaitkui, sudedami 
$37,75 aukų ir pasiųsdami pi
nigus ALTASS Centraiiniam 
Komitetui. Rugsėjo 25 d. bu- 

susukau ta sekamai 
khyusių vardai yra: 

Jonas K. Mažukna 
Julius Šimkus ..
Frančiškus Dargis 
Kun. Jonas Misius 
Jonas Rūkas .. ......... 
S. Simanavičius .... 
Juozas Kizis ........ 
S. Bakanas 
Jurgis Vencius .... 
J. Čliubis ..... ....... .

Šinkūnas .......
Kaulakis ...... .

Burdulis 
Radžiukinas .... 
A. Kazlauskas 
Dargis ...... 
Gutauskas 
BaČėnas ..

J. Virbickas....
i.
3. ZinkU»

ir au

A

K
i

Teko skaityti laikraščiuose, 
kad Smetonos valdžia yra ap- 

(Tata ©nst 3-čtem)

ant visu 
žinomu 

visoj 
iširi 

malevq

MALEVOS
I4kvurio* nuo bankrotų ir nuo <»Uni

Cla 
galite 
visada 

sutaupyti 
apie

Tūkstančiai m&levos galionų, žinomos 
visoj šalyj, pardavinėjamos kitur visur 
iki $3.00, maeų Art
kaina tik------ ---------------------^P*aW
$2.60 vertės maleva $1.25 
grindims -------- -------——
6 galionai skysto cemento QC
stogams - -------------------------
$3.00 slidus, baltas ttf K A
enamel -------------------------------V
Didžiausias ir geriausias pasirinkimas 
mklevu Ir .enamel visame mieste — 
viskas nuo 1/3 iki 1/2 pigiau. 100% 
.garantuota arba grąžinami pinigai. 
Pirkit artimiausioj krautuvėj.

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1RS7 MILWAUKEE AV®. 
6830 S. HAESTED ST. 

2274 EI^ITON AVĖ.
I telefonai: Armltage 1440.

$5.00 | 
5.00 
5,00 
3.00 ! 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 ■ 
1XM) 
1.50 
1.00 
1.00 
1,00 
1.00 
1.00

.50 

.50 

.50

25

AKUŠERĖS

ADVOKATAI

iau tasai įrąsuAFeliksų, 
iušs ;žygis7:|Bužayėj6 
į, ypač šia|s metais, ka- 
o sąlygoj !įaip nepalan- 
)uvo lakunkm s, kada ta- 
aviacijos Į brangenybės 

Wiley Bosjt, kurs buvd

Mrs. Anelia K. Jarus?
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Weetern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu tnassage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Laidįttjvių [ Direktoriai

Nariai Čhicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direldoria Asociacijos.

' i|, iiįiHn.. įi . ...................................................... ..

.. PATARNAVIMAS
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.
..I.... , I , , ,, I „ ,1     ■i,.»į?wl»į,lį<įĮ).įiįĮ.lwiw III I>Į<>,^!..WW|I.Iii yitlilj, įgilini 1.1 ituli . I .1.

.. ... .;...,, :S..M.SKUDAS......
71B West 18th Street . Pbone Monroe 2877

-------------T.......... ‘.P . ........................................ H....................................................Į—..... " »' ...... 1 11 1 -I "">■> "

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phoaes Boulevard 5208-8418
........  . ...............................  ....... ..I.. ..I.«IRW.I..^-IH. HlKi.llH... i.—IMI. ■!< .!. ......................... I...................  H» ■!»'.

? XF.EUDEIKIS ;
4605-07 S. Hermitage Avenue Pbones Yards 1741-1742 , 
...................... ■ II   - ■!. imu     *      „įim į į|., ■'      ■ !...*•«

LACHAWICZ ir SŪNŪS
2314 West 23rd Place Pliones Cana] 2515—Cicero 5927 .

4092 Archer Avenue
>,u i , >. !... . H ,! t Ui.I, I.. ... ... I,,J|

3319 Lituanica Avenue

LAIDOTUVIŲ 1 
JUOZAPAS

EUDEK1S
“ ir TfiVAS '

••

REPublic 8340
iė nežinau 15340 Šo. Kedzie Avenue I

AKTORIAI

Dr. V. A Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
‘ Tel. Boulevard 1401_______

Omai <182
Dr, S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo l—3 ir '7—8 

Seredomis ir ned$L papral sutarti 
Rez. 6681 So. CaUfornia Avenns 

Telefonas Republic. 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Beg. Hyde Park 3395 

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

Valandos 1—4 po pfetų, 7—8 v. vak, 
išskyrus seredomis ir sukatomis.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

KP. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.
Tel. ^Boulevard 1310.

Miesto
Kamb.
Namu
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:3.0. 

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

pasai sutarties.

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

vak. Nerišlioj pairai sutarimą. 
Ofiso Tei.: Boulevard 7820 
Namu Tol.: Prospect 1030

Telephone: Boulevard 2890

JOSEPH J. GRISK
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Aahland Avenue, 
Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723.

Res. ,1227 , So. 50 Avė., Cicero 
Telephone: Cicero 5395.

......<yi .rt». ,r-■■■

JOH\T k. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pčtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Ganai 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS 
___ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius
■ Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofisas' ir Akiniu Dirbtuve
756 West 35th St *

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Vir«inia 0936

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedalioj pa<al sutarti 

e-r., , j ■» . .................. .- ---- . ................ ......... ..

Dentistas 
Valandos nuo 9—9 

2420 West Marąuette Road 
arti Western Avė. Hemlock 7828

Kiti Lietuviai Daktarai.

v 3325 Boi Hąfetep .St. , 
Valandos: nuo 10 r iki 2 po pietų

. ir nuo d Iki 8 vakaro, 
šventadieniais tik susitarus 

Phone Boulevard. 6483
■ « n .... , ................I............. . , ........... i ||||«|||>^I|| II

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. NedčL nuo 10 iki 12 a. nu

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 „• 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canai >ll<0
Rezidencijos telefonai;

Hyde Park 6755 ar Central 7464DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

kOptometrically Akių Specialistas. 
; Palenjrvins akiu įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo4 skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das, Špecialš atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12,
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
‘ ; > kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Dr. Charles Segal
OFISAS ' 41

4729 So. Ashland Avė.
' 2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8;30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWA¥ 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kaliu
4631 BOUTM ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Niuo 10 iki 12 diena. 2 iki U no viietu

Phone Lafayette

Phone Yards

■ . A. MASALSKIS ; ,■<
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139
■...... .........—..........         • f!...... . i.............. ...  ......... ......................... ....... ...............

1410 South 4£lth Court įCĮtterp Phone

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

1668 We»t 18® Street

-'..i.T,

*■ '■ t' . 1
'y.’"1

J F.R ADŽIUS
Phone Caoal

AMBULANCJEPATABNA’
•' g .'jXABdrr

ZIMAS DIENA IR NAKTĮ
- J

JDEIKIS

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

2400 West Madįson Street
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

— ■.............. .... s *»■>■■«■■>,■>■ ■■■■■■■ ..... '

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:30 
Nerišliomis pągal sutarti.

Ofiso Tel. Gfdumet 6893 
Rez. Tel Drexel 9191

Dr. A A Roth ,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Valku ir visu 
chronišku Iteu.

Ofisas 3192 Se. Hateted St. 
arti Slst Street

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

diena. >
,i, i,, iii i,... „>» miįi^i^^n^ į.....

Dr. J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ii£os jo 

Valandos 11*SSTh 14 T. M.

Office 4930 W. 13 St. Cicere 49
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(Tąsa
dovanojus
moju laiku K. S. Karpavičių 
ir V. Čekanauską. Karpavičius 
buk gavęs medaliką už “pasi
žymėjimą literatūroj”, o Če
kanauskas tai nė pats net ne
žinąs už ką jis tą medalį ga
vęs. Yra ir daugiau Amerikos 
lietuvių, kurie gavo iš Sme- 

. tonos medalikus. Kiek man ži-
Kar-
yr* 

Jur 
Am-

iŠ pus). 2-ro 
medalikais pasta-

noma, tai be virš minėtų 
pavičiaus ir Čekanausko 
apdovanoti medalikais P. 
gėla, J. V. Grinius ir dėdė 
braziejus.

Kokiais darbais yra pasižy
mėję šie medalikus gavę as
mens? Nieko nesakysiu apie 
dėdę Ambraziejų ir p. J. V. 
Grinių, tai, žinoma, yra seni 
ir užsitarnavę veikėjai. Jie, be 
abejones, yra verti didesnės 
pagarbos, negu Smetonos me
dalikų. Bet kuo yra pasižymė
ję Jurgėla, Karpavičiukas ir 
Čekanauskas? Nieku kitu, kaip 
tik niekinimu demokratijos, 
Lietuvos seimo, žodžiu sakant, 
viso to, ką didžiuma Ameri
kos lietuvių gerbia.

Tai tie Smetonos medalikai 
ne ką kitą reiškia, kaip tik 
atsižadėjimą demokratijos ir 
ištikimumą diktatūrai.

dą”, bet <6kažin kodėl vis dar 
negauna medalikų. Vitaitis 
pradėjo atsižadėti demokrati 
jos, susibičiuliuodamas su dik 
taturos garbintojais nuo to 
laiko, kada Jurgėla pradėjo 
trintis apie “Tėvynės” redak
ciją. Reiškia, Jurgėla Vitaitj 
atvedė prie “tautiškos dva- 
sies”, atsteigė taiką tarpe Vi- 
taičio ir Karpavičiaus, maga
ryčioms pridedant Vitaičio pa
sidarbavimą viso Pasaulio Lie
tuvių Kongrese. Tai tikrai.jis 
yra užsitarnavęs medaliko.

Vaidylą irgi turi pritenzijų 
medalikui. Jis tiek daug pra 
kaituoja 
giosius, 
vienybei 
dariečių 
pasakius,
sandariečius padarius tautinin
kais. Už tai Smetonos valdžia 
turėtų ir jį neužmiršti.

niekindamas pažan- 
deda tiek pastangų 
tarp fašistų ir san 
įvykinti, geriau bus 
deda pastangas, kad

Yra ir daugiau kandi
datų gavimui medalikų

Pirmiau ar paskiau turėtų, 
Smetonos valdžia apdovanoti 
medalikais sekamus Amerikos 
lietuvių “veikėjus”: Dominiką 
Klingą, Joną Valaitį, Miką Va'- , 
dylą ir S. E. Vitaitį. Klinga su 
Valaičiu jau per keletą metų 
prakaituodami niekina demo
kratiją ir garbina “tautos va-

Bereikalingai Bagočius 
buvo kaltinamas

“Sandara” drūčiai rūstavo 
ant adv. Bagočiaus, kad jisa., 
kaipo SLA. prezidentas, pri
vertęs Vitaitį rezignuoti iš 
“Sandaros”. Tačiau bent ma.i 
išrodo, kad Vitaitis rezignavo 
iš “Sandaros” 
čiaus vertimo, 
susidraugauti 
žiais.

Nebus nieko
mes išgirsim, kad Vitaitis yra 
įstojęs j tautinįnkų partiją.

Tada visi neviernieji Tamo- 
šiai galės persitikrinti, kad 
Bagočius buvo bereikalingai 
kaltinamas dėl Vitaičio rezig 
nacijos iš “Sandaros”.

— Senis iš Soho.
..........................-■......'......... . ■■ < . i M*- .......... —

Vaitkui išskridus pas mus 
taipgi pasireiškė sujudimas, 
nes čionykščiai lietuviai bu
vo užinteresuoti II skridimu ir 
jam nemažai suaukavę. Vait
kaus išskridimas kai kuriems 
buvo linksma žinia; o kitiems 
“no good”, dėlto, kad pasta
bieji prakišo laižybas ir berei
kalingai aušino savo valgomą
sias visokiais prasimanymais 
apie Vaitkų ir ALTASS val
dybą. O šmeižikų II skridimo 
adresu netruko. Jų paskutinių 
laiku atsirado devynios galy
bės, nors pradžioje šio suma
nymo kai kurie buvo karšti jo 
rėmėjai. Kartais tekdavo nu
girsti ginčus, kurie kuone prie 
kumščių prieidavo besiginči
jant, ar Vaitkus šiais metais 
skris ar ne. Vakare to šešta- 
dieniOj kuriame Vaitkus, iš
skrido, sutikau savo gerą pa
žįstamą, kuris man pareiškė, 
kad jis išlošęs bačkelę alaus. 
Kaip paaiškėjo, tai jis buvo 
su kitu sulygęs iš bačkelės 
alaus už tai, kad* Vaitkus šiais 
metais išskris. Taigi laižybas 
laimėjo. Apie išskridimą teko 
sužinoti
parėjus iš darbo.

Visos 
buvo gaut, tai vietinė anglų 
kalba laikraščiuose buvo trum 
pai apie tai pranešta ir su 
spaudos pastaba, kad bloges
nis oras negali būti skridimui. 
Sulaukę sekmadienio 
viens kitą klausinėja, 
ri kokių žinių apie 
Vieni pasakoja taip, 
kitaip, ir tik po pietų

I am sorry,

tk šeštadienio vakare

ne dėl Bago- 
bet kad geriau 
su smetonla*.-

nuostabaus, jei

žinios, kiek galima

.......... iii ............ IR ■ ....... ................. .

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mieli

Ar žinote, kad Detrdiito LSS 
kuopa tapo našlė? Jei nežino
te, tai pranešu, kad draugas 
Gumbris pabėgo iš kuopos į 
skloką užkuriuosna. •

Bravo, Vincuk! Laikykis už- 
kurion nuvykęs, gal laimėsi 
daugiau.

Vieną kartą man Vincas pa
sakojo: Girdi, lindo, lindo ir 
užsirašiau “Gadynę”. Bet jau 
daugiau nebeimsiu jos. Tušti, 
vien Rusijos girimas, bimbinių 
peikimas, Grigaičio duminimas 
— niekai.

Bet žiūrėkit kaip Pruseikos 
“Gadynė” užkariavo Vinco šir
dį: lyg kokia šešiolikinė mėly
nakė. Tai ir pabėgo jis iš LSS 
pas skloką. Dabar, Vincuk, 
laikykis, kad nereikėtų kitos 
ieškoti.

Antras “pripotkas” tai toks, 
kad kitas buvęs draugas, norė
damas LSS kuopą subankruty- 
ti, nusinešė jos visą uždarbį 
pelnytą piknike pas Užeravi- 
čių, ir šiandie 
grąžina. Bet 
kaip gyvasusi, 
traukusių kiti
draugai prisirašo. O kuopos na
riai dirba naudingą darbą ne
paisydami kas kur bėga.

Lai gyvuoja Detroito LSS 
110 kuopa ir jos draugai. Vi
siems jums, draugai, laimingos 
kloties! —F. L.

to uždarbio ne- 
kuopa gyvuoja 
ir vietoj pasi
geri ir rimti

Toronto, Kanada
Demokratiškėja

Viename lietuviškų komu
nistų lapely “D. Ž.” K. V. K. 
sekretore E. Kovaitė rašo: 
“Kanados Veikiantysis Komi
tetas išsiuntinėjo visoms A. L. 
D. L. D. kuopoms nominacijų 
blankas į K. V. K. ir dabar 
gauta laiškų iš keletos kuopų, 
kuriose kuopų sekretoriai rei-

kalauja, kad K. V. K. nurody
tų, kokius narius nominuoti. 
Nors yra sunku tolimesnėm 
kuopom (nejaugi tik dvi kuo
pos tėra, kad rašoma dviskai
toje? —V-naS) žinoti Toronto 
ar Hamiltono kuopų narius. 
Tačiaus šių reikalavimų išpil
dyti negalime, nes tai butų ųe. 
demokratiška (mano pabrauk
ta—V-nas) ir išeitų, kad K. 
V. K. pats išrenka. Sterigkitės 
sulig galimybės surasti pačios 
ką nominuoti. Nebent ateityje 
butų galima paskelbti tų abie
jų kuopų narius, jei visi su 
tiktų.”

Perskaitęs skaniai nusikva
tojau. Na, ir suprask tu, darbo 
žmogaus, tokį staigų sudemo- 
kratėjimą! Nespėjo darbinin
kų visagalis “viešpats” Stali
nas kryptelėti į “demokratiš
kumą”, kai tuoj Kanadoj at
garsis atsimušė. Ir kam Čia to 
demokratiškumo, rodos, reik
tų; nusiuntei iš Centro’ į kum
pas numatytus kandidatais 
narius į viršininkus ir ne, kad 
“loska”, turi kuopos už juos 
balsuoti—išrinkti. E. Kovaitei 
už tokį viešą per spaudą išsi
reiškimą “dovanotina”, nes ji 
dar neseniai įsirašius į komu
nistines brostvas ir priėmus 
Lenino tikybą, tai gal iš pir- 
mesnio įpročio išsitarė apie 
demokratiją. Bet to lapelio 
leidėjams tai jau kaip ir ne
gerai, kad tokią “svinstvą” 
pražiopsojo.

—o—
Dr. šliupas gyvendamas 

Lietuvoje ramiu gyvenimu gal 
nei nežino, kad jo vardas ir 
skelbta laisvamanybė Jungt. 
Valstijose ne tik kad nemirė, 
bet net “raugo” pisoriai savo 
gazietoj, liedami krokodiliaus 
ašaras už persekiojamus Vo
kietijos kunigus, išvadina na
cius šliuptarniais. Matyt, kad 
Dr. šliupo buvimas Amerikoje 
dar 
bės

lietuviai, 
ar netu- 
Vaitkų. 

kiti dar 
teko per

radio iš Buffalo girdėti tikres
nių žinių, kurios ir pasiliko 
tikros. Kai sužinojome, jog 
Vaitkus išliko sveikas kada 
nusileido Airijoj, tai visų akys 
nušvyto. Kai kurie išsireiškė: 
“Mat jį velniai tą orlaivį, bet 
tik lakūnas išliko ^veikas.-’ 

Pirmadieny parėjus , . dąrr
bo puoliaus prie “Naujienų’’ 
ką nors sužinoti apie Vaitkaus 
skridimą. Bet koks mano nu
sivylimas 1 Tą dieną visai paš- 
torius “Naujienų” z neatnešė. 
Pasirodė, kad pirmadieny ir 
kiti “N.” skaitytojai jų negavoj 
visame Toronto mieste. Vieni 
pas kitus klausinėja, ar tu neJ 
gdvai? Net krautuvėje, u kdr 
galima nusipirkti “Naųjief 
nas”, ir ten jų nebuvo. , : i 

Jeigu kas nori dabar paJ 
matytu kaip atrodo tie, kurie! 
apsiputoję rėkė, kad Vaitkus! 
neskris, kumščiu į stalą muš
dami tvirtino, kad tai tik mpL 
kinimas gerų žmonių, tai da-j 
bar jie vaikščioja taip žemai 
nosį nuleidę, kad nedrįsta pą-r 
žvelgti į akis tiems, su ku
riais ginčus vedė dėL skridi
mo. — Varnėnas.'

Krutinėjo 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą Ir tikrą 

I ‘ 1 palengvinimą •

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vytu. Moterų, 

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

plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavicia
504 W. 33rdSt.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais._____

ir dabar neduoda ramy 
‘Draugo” pastogei.

*— $arn&M&.

| GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
.naujienose.

Skelbiamų scenų vaizdavime per radio daly
vavo sekami asmenysV
Antanas Makalas .,....KL. JURGELIONIS
Ona Makalienė ....... 
Aldona, jų duktė .... 
■uozas, jų sūnūs .....
Petras, mėsininkas 
°etrŽitis, kūmas ..... 
Petraitienė, kurna .

(Tęsinys)
- Yes, I

ONA. — What you say, Mr, 
lawyer, what you say?

O’BRIEN
Mrs. Makalas, būt that’s the
legal aspect of this case, and 
that’s why the bail is refused.

ONA. — Aš nesuprantu jo 
kalbos, tėve, jis ką nors blo
go čia sako.

ANTANAS Bloga, laba; 
bloga... Ach,' Onyte... Ar kas

galėjo mislyti, kad Aldutė to
kio dalyko susilauks...

ONA. — Sakyk gi man kas 
yra, tėve, sakyk.

ANTANAS. — Sako, kad 
jeigu tas aptiekorius numirs, 
ką jie pašovė, tai Aldutę kal
tins už žmogžudystę, kad ii 
padėjo žmogžudžiams jį nužu
dyti...

ONA. — Oi, Dievuliau, tai 
negali būti, tai negali būti!...

PETRONĖLE MILERIENE 
......... JADVIGA GRIGAITE 
ANTANAS RUTKAUSKAS 

.......L....;.. ...;. ST. RIMKUS 

..... .  K. LIUTKUS 

........... NORA GUGIENĖ 
So the police believe they knew 
what they were about, that 
they were accomplices to theii 
crimes.

ANTANAS. - 
so bad. Būt Aldona 
robber, no, she a good giri.

ONA. - 
Mr. la,wyer. That’s not right, 
you tell ’em, that’s not right.

ANTANAS. — Mr, O’Brien. 
You take’m Aldona out of jail. 
It’s a bad thing Aldona a 
young giri be in jatl. A good 
giri be in jail. You mušt fix’m 
bonds.

ONA. — Oh please, Mr. law- 
yer, makė’m bonds for Aldo
na, she come home, she be 
good giri, she always be good 
giri.

O’BRIEN. — Būt here is 
the worst part of this case. 
The druggist they’ve shot that 
time is štili very siek. In case 
he dies, the boys and your 
daughter will be charged with 
.mtirder, yes, murder. You mušt 
realize that your daughter’š 
case is more serious than you 
think. She will be charged with 
murder.

ANTANAS. ,

-===-VYRAI! ŠTAI NAUJIENA'.—=;

tell

Yes, būt she don t

O’BRIEN. 
vhem, būt they don’t have to 
believe me. The evidence L 
įgainst your daiighter. She 
was caught with those gang- 
atėrs at the tirhe they robbed 
che drug store and shot the 
Iruggist.

ONA.
kncw nothing. 
/ O’BRIEN 
Būt those boys robbed 24 othei 
places within one week. She 
was with them most of the 
time. She used to ride with 
chem in a stolen automobile. 
When those gahgsters robbed 
some place or other, she used 

>o wait fer them iii that stolen 
automobile, i šhe and her giri 
friend Billy, It looks that both 
girls were activeumembers of 
the bad gang.

ANTANAS. — Oh, no, Mr. 
O’Brien, that’s not true.

ONA. •— That’s not true, 
Mr. lawyer, not right, no. Ąl- 
dona know nothing. She good 
giri.

O’BRIEN. — I iknow it. Būt 
here’s ho.w it looks to the 
police. The boys robbed 24 
places and at.every place’they 
robbed ;they •; had ė ; these two 
girls wįth them,- that is, your 
daiĮghter paiid ABiltyj the' pobr 
giri that waš sh6Hj.’ Iš it pos? 
sibįe thėn th^t the girls didn’t 
know whąt' their boy friends 
were doing? They helped them 
spend the money they robbed.

- May be no*

Oh, it looks 
she no

Oh, no, no, no, nu

Oh please, Mr. law

ANTANAS. — With mur- 
der, Mr. O’Brien, with mūri 
der, our Aldona yjith murder?

O’BRIEN fyeSį as an ac- 
cdrhplice and ^ccešsory to the 
criftie: ' ■

ONA. -— Tėve, tėve, ką gi 
jis čia dabar pasakė?...

. ANTANAS.' • 
jis čia blogai pasakė.

-l e ■ tesį as a n ac-
. v A k' . - i

Ach, Onyte,

—1-

r Sutaupykite SR G 
į ant visokių — 

Hdirbyseių 

TYP£WRITERS
. Taiso—PARDUODA—Perdirba
'*KAM RĘNDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bileTšdir- 
byštes perdirbta • iype^'riter’i, garantuota, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-už $3 i mėnesi-
^TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Del dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mal- 
.. nymo j naują,, telęfonuokite .

Telefonas DEARB0RN 8444
a u typewriterM O 1 ztlik COMPANY

189 WEST MADIS0N STREET

Gerkit ir Reikalaukit

Jį ■1$ SS Ki ' £ 'e

"iįl1

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon ,

Lietuviškos
Degtinis

NATHAN
KANTER

Mutual liuuorCo
4707 So. Halšted St

TeL TAKDS 080J

DABAR GALIT PIRK
TI SAU RUBUS 

išmokėjimais 
už cash kaina

Dabar kožnas gali būti apsi
rengęs puikiausiai! Musų nau
jas “Cash-Price Budget Plan” 
leidžia jums nusipirkti pui
kiausius rubus ir išmokėti 
10 savaičių. Jus gausite musų 
Žemas Cash Kainas tik biskį 
reikės damokėtu už šį patar
navimą.

Rankom Siūti 
SIUTAI—TOPKAUTAI 

OVERKAUTAI
r

$19-50 ..$24-50
$29=50

MES PARDUODAM:
KUPPENHEIMER, GGG, 
TED LEWIS IR KITŲ 
AMERIKOS GERIAUSIŲ 
IŠDIRBYSČIŲ ... VIRŠ 4000 
RŪBŲ PASIRINKIMUI.

TURNER BROS.
Krautuvė at
dara utarn., 
ketverge ir 

subatos 
vakarais iki 9

Kamp. ROOSEVELT 
RD. ir HALSTED ST.

CHICAGO. ILL.

Krautuvė at
dara nedalio
mis iki 5 vai. 

po pietų

TAUPYKITE!
“MIDWEST STORES” PELNO PASIDALINIMO KUPONAI! 

DYKAI! Prizai ir Vertingos Dovanos
< SPECIALIS IŠPARDAVIMAS!
Pėtnyčioj ir Subatoj, Spalių-Oct.

■     ■    —IHB .. ............................................... ...... . .....I ,,

Dili U t© PUIKIOS NAUJOS V —DU L ■ E J U. S. 1 COBBLER 15 sv. pekas 1 jC
KIAUŠINIAI “JUSTICE” ŠVIEŽI Kartonuose 
_____________  RINKTINIAI____________Tuzinas_v W V 
ŠVIEŽI KIAUŠINIAI No. 1 kokybės _______   7 Tuzinas 32c

uprųjTVnSTioO’’ ŠPAGETAI ARKMtLI LKUOO MAKARONAI W pak. lOV
“SANKA” KAVA .........sv.-kelias 43c

.    „i,.,      .  ■■■—     n? i. ;.i»l<iT..i *   y 
KAVA “Midwest” I)e Luxe sv. kenas 25c 
CRISCO 3 S 59c___ s_21 c
CHOCOLATE MARSHMALLOW COOKIEŠ sv. 170 
“Midtfest” BLACKBERRIĖS' (Avietės) No. 2 ken. 1S£ 
PINEAPPLE “Midwest” Riekutės No. 2 kenai 18^
/■'i'DTT&TYYC! “Midwest” Dideli 99 f*UrKUSlVO CALIFORNIJOS BARTLETT 2% kenai fefaV
“ROYAL” DEZORTAS ............ .......... ........ 3 pak. 19£
“Dr. Price’s” BAKING POWDĖR 17 unc. kenas 17£ 
“Midwest” PURE-PCJVlbLA   18 unc. džiaras 15į 
T0MAT0 SOUP "campbęll’s'’ 3~ST20C 
“Campbell” TOMATO JUICE .....L.......... 3 kenai^Č

‘Justice” PRUNES .1

Midwest” TOMAITĖS Dideli 2^ kenai 2 už 27 
Little Boy” SUGAR PEAS No. 1 kenai 2 už 15^ 

:50/60 dydžio sv. 9^
“Little Sport” KORNAI ....... No.‘l kenai 2 už 15^
“Little Sport” TOMAITĖS ........ \.........  No. 1 kenai 5<
GELTONI CIBULIAI puikus 10 sv. 19c
California SALDUS MALAGA GRfiPSAI .......
“DčiiH^npBŪOLiA i............ :
“Manhattan” VEAL SAUSAGE (Dešra) 
“Davies”- MINCED HAM .......................

.... 2 sv. 13c
5 sv. 170
... sv. 19^
... sv. 23^

“Buying Brand” SALAMI SAUSAGE (Dešra) sv. 29^ 
Fancy Domestic SWISS CHĖESE..................... sv. 29^
šŪPĖR’šūbš“ Sfš7f19ę^u20c

-■ 4 už 19^
3_pak^l3<

’3 pak. 1O<
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PAŽINO KAS JIS PER PAUKŠTIS

Žinia apie tai, kad italų aeroplanai, be karo paskel
bimo, staigiai užpuolė ir apibėrė bombomis Etiopijos 
miestą Aduwą, baisiai ’ supykino anglus. Vienas Ameri
kos korespondentas sako, kad aukšti valdžios atstovai 
Londone, perskaitę apie tą italų ataką laikraščiuose, ši
taip kalbėjo tarp savęs:

“Mūssolini išėjo iš proto. Europa bus įstumta 
į karą dėl ‘medikališko’ klausimo (t. y. dėl žmo
gaus, kuris turėtų būti gydomas. — “N.” Red.); 
Tas žmogus turi būti pasiekęs toli pažengusį pami
šimo laipsnį.” 
Konservatyviški Anglijos politikieriai, kurie dabar 

šitaip kalba apie Italijos fašistų vadą, pirma jį labai 
gerbė ir laikė dideliu vyru.

Ne tik anglų konservatoriai, bet ir kiti žmonės Eu
ropoje ir Amerikoje dabar pradeda suprasti, kas per 
paukštis yra Mussolini. Iki to laiko, kol Italijos juod- 
marškinių viršila nebuvo įsivėlęs į karo avantiūrą Af
rikoje, jisai turėjo gerą vardą ne tiktai tarpe aiškių 
atžagareivių, bet ir vidurinėje ir net smulkiojoje bur
žuazijoje. *

Kapitalistų klasė jį gyrė už tai, kad jisai sutrem
pė Italijos darbininkų judėjimą; o šiaip visokį buržu- 
jukai žiurėjo į jį, kaip į Italijos “išgelbėtoją nuo bolše
vizmo”, — tuo tarpu kai tikrumoje Mussolini ėmė kilti 
jau po to, kai bolševizmas Italijoje buvo visikai ap
smukęs. , f

Mussolini mokėjo blofuoti. Amerikos bankieriai pa
skolino jam šimtus miliopų dolerių, kad jisai galėtų su
stiprinti savo žiauriąją diktatūrą. Viso pasaulio buržu
azinė spauda jį kėlė į padanges, kaipo nepaprastų ga
bumų valstybės vyrą. Jam komplimentus sakė‘net toks 
radikaliŠkas žmogus, kaip George Bernard Shaw...

Bet dabar jo garbintojai staigiai praregėjo ir pa-į 
matė, kad tas “didis vyras” viso yra tik “paranoikas” 
(pamišėlis)!

Ateis laikas, kada tokiu pat budu nusmuks pasau
lio opinijoje ir kiti diktatoriai: Hitleris, Stalinas ir pa
našus kraugeriai.

kia savo atpildo: jie vargsta: 
dar labiau ir kaip mes (tai 
koks čia lietuviams surami
nimas, kad kiti dar labiau 
vargsta? —- “N.” Red.), mes 
tuo tarpu jau įrodėme visam 
pasauliui, kad atsilaikyti ir 
ginti savo (teises sugebame. 
Gina mus nuolatos augąs 
musų tautos susipratimas ir 
vienybė; Remia mus palan
kių? “N”, Red.) mums 
beveik viso pasaulio opiniją; 
Net padeda mums vokiečių 
diktatoriaus ? užsipuolimai ir 
Šmeižtai. Saugo musų nepri
klausomybę ir teises Tautų 
Sąjungos autoritetas.

“Tad neprivalome 
minti. Priešingai, turime tik 
dar tvirčiau pasiryžti kovoje 
už musų (teises bei Lietuvos 
trečdalį.”
Gaila, kad šitame kanaunin

ko Kemėšio atsišaukime tiek 
daug optimistiškų frazių, o tiek 
mažai atsižvelgimo į realybę.

Penkiolika metų tai ilgas lai
ko tarpas ir jau buvo galima 
sugalvoti daugiau, ' negu tie 
amžinai kartojami Žodžiai, kad 
“mes be Vilniaus nenurimsim” 
ir kad “tautos pasiryžimas” 
paims viršų anf Lietuvos 
skriaudikų, '

Ar lietuvių pasiryžimas at
gauti Vilnių per tuos 15 mėtų 
augo, tai dar didelis klausimas. 
Mums atrodė, kad pradžioje ji
sai buvo griežtesnis, negu da
bar. Bet sakysime, kad jisai 
šiandie didesnis — tačiau, ar 
tuo pasiryžimo augimu lietu
viai bent kiek priartino palan
kų sau Vilniaus klausimo iš
sprendimą ? To nematyt. Pats! 
atsišaukimo autorius pripažįs-

mušą tautos susipratimas ir

“N.” Red.) mums

nusi-

ta, kad dabar Lietuvai yra 
sunkiau už savo teises kovoti, 
nes su lenkais, pagrobusiais 
Vilnių, suėjo į talką vokiečiai, 
kurie tyko j a pagrobti Klaipė
dą. Į

čia kyla klausimas: kodėl
Lietuvai taip nesiseka? Ar čia 
dalinai nėra jos pačios kaltės? 
f Kun. Kemėšis kalba apie “pa
lankią” pasaulio opiniją. Bet 
mums teko daug, daug kartų 
skaityti Amerikos korespon
dentų pranešimuose, kad di
džiosios valstybės Europoje 
žiuri į Lietuvą, kaip į nuolati
nį kivirčų su kaimynais kalti
ninkę ir tarptautinių sutarčių 
laužytoją.

Trumpai ir Aiškiai kalbant, 
reikėtų štai kas tarti: ar Lie
tuva, kurios vienintėlė viltis 
yra didžiųjų demokratijų (Ang- Prieš iŠskrendant iš New Yorko Lietuvon, 
iijos, Francijos, Amerikos) pa- |20 d., lakūnas Vaitkus pasirašė ir įteikė ALTASS sekretoriui

A. Vaivadai sėkaritį pareiškimą visuomenei.

p Išskrisdamas Lietuvon/ aš tarp kito ko noriu pa
reikšti dėkingumų. Amerikos Lietuvių Transatlantinio 
Skridimo Sąjungai ir ypatingai jos valdybos nariui 
“Naujienų” redaktoriui P. Grigaičiui už davimą man 
progos šį skridimą įvykinti. ALTASS parūpino man 
gerą ir greitą lėktuvą, nupirko geriausius navigacijos 
ir kitus instrumentus ir sukėlė man viską, ko tik pra
šiau lėktuvui įrengti ir pačiam pasiruošti šiam žygiui.

Be to, noriu priminti, kad gandai platinami visuo
menėje, jog ALTASS mari iki šiol neleido skristi — yra 
neteisingi. Mane iki šiol buvo sulaikę blogi orai, o ne 
kokios nors kliūtys iš ALTASS pusės. Nepalankios oro 
sąlygos siautė virš Atlantiko per suvirs du mėnesiu ir 
aš negalėjau išskristi, nors lėktuvas buvo pilnai pri
rengtas skristi vasaros sezono pradžioje.

Felix Waitkus.

F. Vaitkaus pareiškimas dėmi j a nėra naujiena. Tik ką 
minėtas pavyzdys yra geras 
liudytojas.

Kad suprasti tikrą padėtį, 
reikia matyti kiek čia vaikų 
pereina per kliniką kasdien, 
kiek vargo jie nukenčia svei
katos ieškodami ir, pagali aus, 
grįžta namo ir atsiduoda ant 
“Dievo valios”—sveikatos ar
ba amžinai taikai.

Nedateklius, visur nedatek
lius.

dentų pranešimuose.
džiosios valstybės E LIETUVOS

Šreiberiui panaikin
ta Lietuvos pilietybė

rUgsSjo men.

' -1

Apžvalga
O II Į. M. I— ................... .. .................

KAIP SKRIDIMĄ BUTŲ OR
GANIZAVUS “DRAUGO” 

REDAKTORIUS

sostinę

kad 
butų 
negu

geiboje, gali įgyti pilną tų ša
lių simpatiją, sunaikinusi de
mokratiją pas save namie?

Musų nuomone, kol Lietuva 
sėdės ant tvoros tarp demokrai- 
tijos ir fašizmo, tai ji neturės 
nuoširdžių draugų nei vienoje, 
nei antroje pusėje. Toki veid
mainingi draugai, kaip bolševi
kiška Maskva, kuri jau kartą 
bandė Lietuvą praryti, o dabar 
meilinasi jai, kaip lapė, Lietu
vą'.parduos prie pirmos progos 
lenkams arba vokiečiams, kai 
tik ji gaus, iš jų gerą “kom
pensaciją”.į

Bq tikrų draugų atgauti Vil
nių Lietuva negali, nes ji per 
silpna. ■

1 štai apie l<ą reikėtų galvoti, 
besiartinant spalių 9 dienai, ą 
ne tik rengtis padeklamuot ir 
pagiedot.

KLAIPĖDA, rūgs. 4. Elta. 
Klaipėdos Krašto Gubernato
rius, išžiūrėjęs buv. Klaipėdos 
Krašto Direktorijos pirminin
ko Ottomaro šreiberio Lietu
vos pilietybės gavimo bylą, ra
do, kad jis, Ottomaras Šrei- 
beris, gimęs 1889 m. gegužės 
1 d. Marienburge (Vokietijo
je), ir į Klaipėdos kraštą at
vykęs 1922 m. balandžio men. 
1 d., yra neteisingu liudijimu 
išgavęs Lietuvos pilietybę, to
dėl nutarė aktą, kuriuo Otto- 
mar šreiber ir jo šeimos na
riai gavo Lietuvos pilietybę, 
panaikinti ir laikyti jį ir jo 
šeimos narius svetimšaliais.

Šiurpi žmogžudystė

Kitos Kauno Ligoninės

šimutis, kuris per mėnesių 
mėnesius kartu su Andriuliu ir 
Vanagaičiu begėdiškai šmeižė 
trans-atlantinio skridimo rėmė- ...
jus, vėl savo “Drauge” plepa: 

,w*Leit. F. Vaitkui nuvykti
• į Lietuvą brangiai kainavo 

— virš keturių dešimčių 
tūkstančių dolerių (ir suskai
tyk tu man! — “N.” Red.). 
Mat, panaudojo visokių su
sisiekimo priemonių: lėktu
vus, traukinį ir, kaip Daily 
News rašė, dviratį. Bet čia 
ne tiek lakūno kaltė, kiek 
socialistų dienraščio redak
toriaus, kuris nemokėjo tin
kamu bodu skridimo organi-' 
zuoti. Prie gero vadovavimo 
nei tiek daug pinigų būt 
reikėję lėktuvui įtaisyti, nei 
Vaitkui gal būt nereikėję 
traukiniu važinėti ir samdy
tais lėktuvais skraidyti, kad 
pasirieti Lietuvą.”
čia, tur būt, norėta ve kas 

pasakyti: jeigu skridimą butų 
Organizavęs šimutis, tai Vait
kui nebūtį reikėję vartoti nei 
lėktuvų, nei traukinių, nei dvi
račio <r- Simutis įutų jį nu* 
nešęs j Kauną ant savo kupros! 
Juk Kristus jojo ant asilo į Je* 
ruzolimą,. tai kod<l nebūtų gą-

.

LEščIUNAl, Gelvonių vai. 
Ukm. ap. Rugsėjo 1 dienos 
rytą šio kaimo gyventoja Pies- 
lekienė nudobė miegančias tris 
savo dukreles ir pati priean
gy pasikorė, šio įvykto prie
žastis tiriama.

su klinikos gydytoju, ir gavu* ir vaikams. 'Namukasi . buvo 
sios patarimą grįžta namo, 
nes ligoninėje vietos nėra. 
Raudonojo Kryžiaus ligoninė 
turi apie 200 lovų.

V^ikų Ligonine, 
Kauno vaikų ligonine pra- 

lenkia, visas kitas “Mekkas”

pabudavotas tik vienai ypa- 
tai gyventi, dabar gi net su
virs 60 vaikučių sukimšta į 
šitą lūšnelę sveikatos atgavi
mui. Niekur kitur rašytojui 
neteko tokį sUsikijnšimą ma
tyti, kaip Kaune./Kodėl taip 
yra? Kodėl tie vaikučiai tik 
tiek teužsitdrnavo oro kvėpa
vimui? Atsakydami, visi moka 
kaltinti nedateklius.

Kitas pastebėtinas dalykas, 
apart susikimšimo, tai įvairių 
ligų mišinys: tuberkuliozikai, 
venerikai, meningitikai, der- 
matitikai — visi kartu. Pada
ręs pastabą, gausi kartais net 
griaudu atsakymą, kad nėra 
kur dėti! Neturime patalposl

Pasibjaurėtinas nusi
kaltimas.Kada toks naujokas pereina 

per neurologijoj fakulteto še- 
rengą, paF’“" 
tuotos ligo?
žta į sayo kuopą ir būna ge-l 
rinuštas |a^s. šįtaš pat šlty--| 
riuš tyria ir civilių gyventojų' 
proto ligas. Apie 
ligoninės skyritis 
daug pasakyti—jie 
savo užduotį kaip 
Įima. »■

Bendrai sakant, 
nine

Rašo DR, D. PILKA.
Kaunąs, j ąu i ^įnome, 

ras. Čia rasi ligoninės, gydy
tojus, specialistus ir visus ki- į 
tus sveikatos/mokslo žmones. 
Lietuvęs kaimiečiui Kaunaš 
yra aukščiausio patenkinimo 
vieta—kad ir grabo lenta! J 
Kauną kreipiasi veik kiekvie
nas organiškai susirgęs pilie
tis. Todėl čia neretai galima 
matyti raiši, kreivi, kuproti,: 
neregiai, nebiliai, džiovinin
kai, venerikai, vežto aukos/— 
visi atkeliauja čia sveikatos 
ieškoti. Kaune, kaip ir kitų 
kraštų didmiesčiuose, visi ieš
ką sveikatai pagalbos grupuo
jasi į specialybės skyrius — 
akių ligonis. eina į akių klini
ką, moterų ligomis sergančios 
—į -moterų > kliniką ir pana
šiai. Be Kauno miesto y aisty-, 
binės ligoninės, čia randasi 
dar keletas kitų klinikų: Ka
ro ligonine, Raudonojo Kry-; 
žiaus ligoninė, Valstybinė Vai
kų ligonine, Akių, Ausų ir 
Gerklės ligoninė, žydų ligoni
nė ir keletas privatiškų kilni-’ 
kų. Kai kurios iš viršminėtų 
ligoninių yra šiek-tiek nidder- 
niškesnės už miestavą “Mek- 
ką”, bet kitos nei kiek neauk- 
ščiau stovi, žiūrint bendru 
žvilgsniu. Sudedant visas 
Kauno ligonines kartu, jos tu
ri apie/suvirs 1000 lovų.

Karo Ligonine., ‘
Karo ligoninė Kaune yra; 

viena didžiausių. Ji turi apie 
500 lovtj ir yra skyriama tik 
kariuomenės labui. Bet kada 
randasi liuosų yfetų, tai tan
kiai būna priimami ir civiliai 
ligoniai, ypač karių šeimynos 
ir valdžios tarnautojai. ’ •

Karo ligohinė yra Litas se
nas laužas. Tiesa, gal netaip 
jau senas, palyginus su mies
to bakūže. Ši įstaiga yra daug 
geriau remontuota, turi mo- 
derniškesnį chirurginį ir ge
rai patobuMntą neurologijos1 
skyrių. Neurologijas skyrius, 
ypač prie kariuomenės, Lietu
voje yra labai reikalingas, nės 
kariai-djerniokai (daugiausia 
naujokai) kariais įsivaizdina 
tekią “savotiškai keistą ligą” ia net iš tolimą Lfetuvoa, pi 
kad jie negąli kąriupmenšj yincijų gydytis, bet tątik

»WU

šitokia 
buvusi 

kelionė 
ir t. t.

Įėjęs tokiu pat bud u nukeliau
ti į laikinąją Lietuvos 
Įeit. Vaitkus?

Suprantama, 
transporiaeija 
daug pigesne,
aeroplanais, traukiniais

Trečią skridimą organizuoda
mas (su Janušausku, Kiela ar
ba kuo kitu), Marijonų organo 
redaktorius galės savo gabumą 
demonstruoti^

KUN. KEMĖŠIS ŠAUKIASI I 
“BROLIUS AMERIKIEČIUS”

Atvykęs į Jungtines Valsti-' 
jas, kun. Fabijonas Kemėšis 
išleido atsišaukimą “broliams 
amerikiečiams”, ragindamas 
juos spalių 9 d. minėti 15-tas 
Vilniaus pagrobimo sukakta- 
ves. Sako:

“Per višą tą laiką musų 
tautos pasiryžimas atgauti 
Vilnių ir visas užgrobtas že
mes ne tik nesumažėjo,, bet 
dargi žymiai sutvirtėjo., TaF 
ta užsigrūdino savo teisite 
game nusistatyme ir kaip 
prieš penkioliką metų j taip 
ir šiandien stovi prieš visą 
pasaulį, primindama visiems 
mums padarytą ir dar ne
atitaisytą didžiąją skriaudą.

“Nepalauš musų valios nei 
jpasitelkimas prieš mus voi 
kiečių. Ti&a, Lietuvai dabar: 
daugiau tenka vargti, kad 
atsilaikyti prieš dviejų kai
mynų spaudimą.

“TfcKaU visi puolikai ir
<

o, savo. nepąma 
^tlyšte^iS^grį

•kitus karo 
nėra ką

visi atlieka 
geriau ga-

Karo ligo- j 
nine netenką džiaugtis, bet 
kas gi duos'geresnę?
Raudo no į& ffiyiia&s Leninėj 

Kas, bent iš amerikiečių, 
nėra girdėjęs apie šitą garsią 
Kauno įstaigą? Ji yra garsi ne 
tik savo yai?du, bet ir specia
lybe—mottfeMigų klinika a- 
kušėrij ai ^ liubgynekologi j ai. j 
akušerijos Skyrių garnis kar
tais atsifanko net po desėfką 
sykių per ft^ktį. Čia tauta pri
auga ne teritorijų užgrobimu, 
bet pagal seną, seną paprotį J 
“Lietuvoje netik žemė yra der
linga,*'bet ir moterys veislin- 
gdš,” iban pastebėjo vienas 
kolega iš Raudonojo Kryžiaus 
ligoninės štabo. Kur jus rasit 
Amerikoje tokią ligoninę, ku
rioje desėtkąš ar daugiau lie-< 
tuvių gimtų 'per vieną naktį? 
Todėl Amerikos lietuviai ir 
nyksta.

Antra pusė šitos ligonines 
skiriama moterų ligų gydy
mui; šiurpulingų atsitikimų 
galima pasakoti iŠ po šitos pa
stogės. Tai yra Lietuvos moti
nos, kurios čia laukia malo
nesnės dienos...

‘ . r' I I

Senoji Raudonojo Kryžiaus 
ligoninės dalis yra remontuo
ta be galo ir krašto, ir vistiek 
tebėra panaši į pirmesnes ba
kūžes. Bet užtai pataiso skonį 
naujai dadėta dalis—pu
sę namo—kur atsiekia visus 
moderniškus principus. Rau
donojo Kryžiaus ligoninė turi: 
gerai įrengtą chirurginę dalį, 
roentgendĮogiją (X-Ray) ir 
šiek-tiek radium vėžio gydy- 
mui. Bet toli gražu šita ligo
ninė hepatenkina visų, apli- 
kantų ieškančių sveįkatąi pa- 
gelbos. čia moterys atkeliau
ja ųet iš tolimų Lietuvoj pro* 

lai
Į

J . •-

vaidai; tik 
Vaikų ligodC 

nė tai yra vienos šeimynos 
namukas, kurs buvo specialiai 
valdžios pžtbudavotas popie
žiaus pasiuntinybės raštinei. 
Bet vėliau Šitą atstovybę pra
šalinus, namas pasiliko tuš
čias. Dabar jis yra sergančių 
vaikučių patalpa pavadinta 
Valstybine Vaikų Ligonine. 
Kalbos nėra, kad patalpa li
goninei visai neatatinka, nors Į Lietuvoj užkrečiamų ligų epi-
lį.įnl, i m I įblMU,, ,, ..■lir- Ii i, I H'IL*

•&'■ verfU

■*

Kini FtsftM I*. &>luio riąhtt

SEINIUNAI, Gelvonių^ vai. 
Ukm. ap. šiomis dienom: 
jaudino apylinkę pirmas čia 
toks pasibiauretinas nusikalti
mas. šio kaimo gyvent. J. S 
46 metų amžiaus, išprievarta
vo M. K. 9 metų mergaitę, sa
vo dukters vaikų auklę. Dabar 
paleistas už kasaciją

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

JIE VIS DAR TEDERA VEŽIME
I---->1-- - --- .________

fAUCRAt'c

(ųgav

1215
’ . .— . ' ■ ■ r . ^.7-^ ....

‘-v Tafcsų mokėtojaį: “Kada gi.Jfaa 4šsikraustygj^ iį

su-



NAUJIENOS, Chicago, Ifi.

IŠKILMINGAS
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VAKARIENEI KEPTOS ANTYS IR KITI
*****

PRADŽIA 5 V AL. PO PIETŲ TIKIETAS ASMENIUI
(Tikietus reikia pirkti iš anksto “Naujienų” ofise arba nuo “Naujienų” atstovų)
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Svečius nuolat linksmins artistai su įvairiomis dainomis, muzika, šokiais ir juokais. Bus įtaisyti garsiakalbiai. Gros šauni orkestrą; jau 
nhnas galės šokti kiek tik norės. Čia visi susirinkę tikrai turės smagų laiką.

enirni 11111 dURUL HmLL
1 ’ ' ‘ o> 1I > • • t..-.-'-.-

2345 SOUTH KEDZIE AVENUE
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KĄ ŽMONES MANO

KONTESTASmaišosi
Prieš F. Vaitkui išskrendant

Jūsų Kūdikis bus Nufotografuotas Veltui

fabrikam

LAIMĖTOJA

DovanosKontesto Sąlygos

me

Vaitkus jau Kaune, į 
o šmeižikams protas

1 prizas
2 prizas
3 prizas
4 prizas

$50.00
$25.00
$15.00
$10.00

Kas savaitę bus išrinktas gražiausias kūdikio 
paveikslas, kurs tilps Naujienose.

P ė t n yčioj žiūrėkite 
Naujienose kas lai
mės šios savaitės pri
zą. Gal tai bus jūsų 
kūdikis.

šalies vadina- 
of Commerc} 

ištraukite NRA 
ir paliuosuokit 

o pamatysite,

Perskaitykit atidžiai 
žemiau telpantį gra
žiausių kūdikių pa
veikslų skelbimą.

Už gražiausią kūdikio paveiksią kas savaitę bus 
duodamas prizas: ALIEJINIS PAVEIKSLAS 
DIDUMO 11 PER 14 COLIŲ, tai bus laimėjusio 
kūdikio padidintas spalvuotas paveikslas.

Pereitą savaitę šios 
jaunutės lietuvaitės 
paveikslas buvo ras
tas gražiausiu ir lai
mėjo* prizą: aliejinį 
paveikslą 11x14 colių 
didumo.

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

norėdama, 
ti visiems

Kontesto pabaigoj iš visų gražiausių kūdikių 
paveiksiu bus išrinkti keturi, kuriems bus duo
ti prizai pinigais:

Photo by Hoffman
MISS IRENE MARKŪNAS, 3735 So. Emerald Avė

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

Marva Trotter
chicagietė, su kuria prieš pat 
didžiąsias kumštynes su Max 
Baer apsivedė garsusis kumš
tininkas negras Joe Louis. me. o darbai

Ikai kurių žmonių negali iš- 
9 [ mokinti. Patys būdami veid

mainiai, norėjo kuo platesnę 
visuomenės dalį sukurstyti, 
kad ji neremtų antrojo skri
dimo.

Juk šį skridimą irgi lietuvių 
visuomenė rengė ir norėjo, 

ir jam jau skrendant per At- kad jis butų sėkmingas. Lietu- 
lantiką į Kauną, kai kurie‘vių visuomenė sudėjo pinigus, 
“šimto nuošimčių patriotai“ 
šaukė, kad Vaitkus neskris! 
neskris! NESKRIS!!!

Visokie “tėvynės mylėtojai“ 
per gramofoną kvatojo: Gai
la, kad lietuviai nuoširdžiai 
rėmė antrą skridimą. Gaila jų, 
kad jie suaukojo tiek pinigų 
neva skridimui, kurios nieka
dos neįvyks. Cha-cha-cha!

Lietuviai kantriai klausėsi 
tų “patriotų“ zaunų ir laukė 
palankaus oro Vaitkaus pasi
kėlimui į kelionę per vande
nyną. Daugelis nuoširdžių 
skridimo rėmėjų jautėsi už
gauti, kad iš jų juokiasi tie, 
kurie nė vienu centu neprisi
dėjo prie to reikšmingo lietu
vių ir Lietuvos aviacijos srityj 
progreso. Ne tik kad materia
liai nerėmė, bėt dar visokiau
siais budais šmeižė ALTASS 
valdybą, ardė vienybę tarp ko
lonijų komitetų ir slopino pa
sitikėjimą lietuvių visuomene-

Skaitant laikraščius, dažnai 
užtinki žinių iš įvairių svieto 
kampų su trumpais ir ilgesniais 
aprašymais, kaip visus ta ne
lemta depresija kamuoja. Ir 
kamuoja ne tik sunkaus darbo 
darbininkus, bet ir profesiona
lus arba baltkalnierius darbi
ninkus ir smulkesnius biznie
rius, grocerninkus, bučernikus, 
kriaučius, tavernų užlaikyto- 
jus, mažų namų savininkus. 
Vargsta rendauninkai, bėdoja 
darbininkai, kovodami su sam
dytojais kapitalistais už dides
nes algas ri trumpesnes darbo 
valandas. Bedarbiai, gyveną iš 
valdžios teikiamos pašalpos, ir
gi kovoja su pašalpai teikti fon
dų grafteriais dėl neteisingo 
jiems dalinimo pašalpos. Gro- 
cerninkai, bučerninkai turi var
go išlaikyti konkurenciją su 
grandinėmis ir didelėmis depar- 
tamentinėmis krautuvėmis, ku
rios smaugte smaugia visus 
smulkesnius biznierius. Dakta
rai, advokatai ir kitokių pro
fesijų žmonės nusiskundžia, kad 
kart kartėmis negauna atlygini 
mo iš pacientų ir klijentų už 
savo patarnavimą ir dar su
silaukia išmetinėjimų, jogeijit 
perbrangiai reikalaują už savo 
patarnavimus. Trumpai kal
bant, visus spaudžia bėdos, rū
pesčiai, trukumos galui su ga
lu sudurti. O kad taip yra, tai 
kiekvienas žino ir jaučia.

Bet pasižiūrėkime į kitą 
dalio“ pusę. Argi iš tikro taip 
blogai yra, kad neverta butų 
gyventi, kaip silpnai protaują 
žmonės pasako? Savo Silpnybę 
jie neretai užbaigia susiradę 
virvę arba revolverį, arba .t 
Michigan ežere. Tačiau yra 
kitokių žmonių. Kaip kitais 
metais, taip ir šiemet esu at
lankęs visus didžiulius lietuvių 
piknikus ir vieną kitataučių. 
Visur mačiau dideles žmonių 
minias ir daug gražių ir bran
gių automobilių. O kai tekdavo 
prie baro alaus ar degtinės pa
prašyti, tai prisieidavo ir pa
laukti. Nors ir dirbdavo už ba 
ro nemažas darbininkus būrys,

perskrido 
Atlantiką, tai tada ir jie žiuri 
išsižioję ir netiki, kaip jie ga
lėję atsivožyti skristi!

Taigi, jie perskrido Atlanti
ką ir žuvo...

—Ištikrųjų perskrido!
—A, tai, bracia, didvyriai!
—Drąsuoliai!
—Ar nevertėtų juos už tai 

pagerbti?
—Kažin?
—Gal būt, ir reikėtų?
Ir musų “patriotai” be dū

šios, ant galo susiprato, kad 
reikia nors šiokį-tokį pamink
lėlį Dariui ir Girėnui pastaty
ti. Dasiprotėjo, kad Darius ir 
Girėnas ištikrųjų yra atlikę 
didelį žygį. Tik, deja, per vė
lai jus šokote jiems į “pagal
bą“, tada, kai ji jiems buvo 
jau nebereikalinga. Ji tapo 
reikalinga tik jums, kad galė
tumėte amžinai girtis pamink- 
lu-akmeniu, o ne gyva siela 
ir geru darbu. Kaip sako, po 
laiko ir katė susipranta pieną 
paliejus, kad negerai padarė. 
Kai Darius, jums atvirą širdį 
rodydamas, prašė aukų ir sa
vo gyvastį rizikuodamas skri
do, tai “patriotai“ “lietuvybės 
platintojai“ vilko dantis rodė. 
O kai jie, dėl stokos lėšų ir 
piktų liežuvių stumiami, ne
laimingai žuvo, tai tie patys 
žmonės juos kone šventaisiais 
padaryti užsimanė. Dabar jie 
šaukia: Nekiškite Dariaus-Gi
rėno vardo prie jokių skridi
mų...

Kultūringi žmonės gyvasties 
aukomis nesidžiaugia ir nesi- 
didžiuoja. Gyviems reikia pa
dėti.

Bet ar daug jie padėjo Įeit. 
F. Vaitkui? Dar labiau šmei
žė ir visaip trukdė antrą skri
dimą. Vadinasi, gyvenimas

Ne bent tik 
šaipyda- 

dar keli-

Atsiminkite: nutraukti savo kūdikio paveikslą 
šiam kontestui JUMS NIEKO NEKAŠTUOS. 
Vežkite savo kūdikius į oficialę kontesto studi
ją —• Hoffman Studio, 14 W. Washington Street, 
Room 800. Tik čia nuimti paveikslai bus priim
ti į kontestą. Hoffman Studio turi vaikų paveik
slų traukimo specialistus.

vienok nespėdavo visiems su
lig pareikalavimu patarnauti. 
Gi žmonių veidai matėsi links
mi, smagus; žmonės persirėdę 
gražiai, dainuoja, būriais susto
ju juokauja. Na, ir matant to
kias žmonių minias savo aki
mis, kyla klausimas: iš kur ir 
kaip tie žmonės čia susirinko 
ir dar tokiais gražiais aute 
mobiliais? -Juk yra skaitoma, 
kad dabar prasti laikai, depre
sija! Taigi gal būt, kad tie vi 
si musų, dejavimai paeina iš 
to, jogei mes visi — darbinin
kai, biznieriai ir profesionalai 
— neužčiumpame.jąvp kišenėj 
tiek daug dolerių, kiek jų už
čiupdavome vadinamais gerai
siais laikais?

1920-1929 m, laikotarpiu, aš 
manau, mes visi pinigų turė
jom. Pas kai kuriuos dolerių 
buvo net perviršis. Turėjom 
ne tik bankose pasidėję juo
dai dienai, bet ir spešelnin- 
kams, kaip Bishopui, Harring- 
tonui ir kitiem, kurie pasišla- 
vė kelis milionus musų skam
bučių. Vėliau mus pakratė ban- 
kieriai. Vien tik p. Bain ap
kirpo mus ant vienuolikos mi- 
lionų dolerių. O kur kiti ban
kai pasirodę taippat, kaip 
Bain? Gi prezidentas Hoover 
su savo administracija nieko 
bankam nedarė. Ir gal būt jis 
buvo vienas iš tų, kurie saky
davo, kad paprastam darbinin
kai vieno dolerio dienai išten
ka. Ar jis buvo vienas iš jų, 
ar nebuvo, faktas gi yra, kad 
ilgai laukti nereikėjo, kai mus, 
ypač biednesnius žmones, už
klupo aršiausia depresija.

Dabar tačiau atrodo, kad pats 
depresijos nuožmumas jau pra
ėjęs. Dabartinės šalies admini
stracija, su prez. Rooseveltu 
priešaky, ėmė dėti daug-maž 
naujus pamatus šalies tvarkai. 
Ji sutvarkė bankų sistemą, ma
žų namų savininkams suteikė 
paskolų ilgiems terminams, 
taipgi parūpino senatvės ap- 
draudęs įstatymą. Paskirta apie 
$3,500,000,000 viešiemsien.s 
darbams. Taigi matyti, kad 
valdžia, deda pastangas gero
vės laikams grąžinti.

žinoma, nors ir kažin kaip

valdžia viena dun-r 
bedarbiams darbų 

neįstengs. Nes visas didysis ša
lies darbas yra privatinėse ka
pitalistų rankose. Bet reikią 
manyti, kad ir jie bus priver
sti savo tuos bilionus dolerių 
leisti apyvarton. Ba dar pra
ėjusį pavasarį 
mas Chamber 
pareiškė: girdi 
iš pramonės 
musų rankas, 
kad šalies gerovė tuoj sugrįš. 
Dabar NRA jau nebeveikia. 
Taigi • tie ponai turės parody
ti, ar jiems rupi šalies gero
vė, kaip kad jie sakė.

Kitą gi vertus, jei kapita 
listai dar ir toliau taip neran
gaus ir nepaisys šalies gero
vės, kaip nepaisė iki šiol, leis 
geležinkeliams 
griutij tai valdžia pati, noroms 
ar nenoroms, bus priversta vėl 
imtis ne tik NRA, bet daug 
platesniu plotu eiti į pramonę, 
paimti ne tik geležinkelius, 
bet gal ir namų statybą, štai 
Detroite

nes ji to norėjo ir padarė.
Tai kam dar visokiems pri

siplakėliams, bile valdžiai pa
taikūnams reikėjo demorali
zuoti visuomenę ir šmeižti at
skirus asmenis?

Taip darydami f asistuojan
tys “patriotai” nuėjo taip toli, 
kad nė nepasijuto, kaip vi
suomenė ėmė spirti visus juos 
iš po kojų. Jie jau suprato, 
kad negerai darė šmeiždami 
skridimo valdybą (ALTASS) 
ir lakūną Vaitkų. Pradėjo tei
sintis, buk ir jie rėmę garbin
gą darbą. Kiti desperatiškai 
kaukia, kad skridimas įvykęs 
prieš jų norą. O kaltę juk rei
kia ant ko kito suversti, kad 
savo blogus darbus pateisinti 
prieš tuos žmones, iš kurių 
rankų duoną valgo.

Ant galo, vienas “ponas re
daktorius“ suranda, kad dėl 
skridimo esą kalti socialistai. 
Jis nekaltinąs nė ALTASS, nė 
jos prezidento A. Kartano, nė 
visuomenės, nė paties Vait
kaus—tik socialistus!

Ot, tai bent nušnekėjo!
Juk visi socialistai rėmė 

skridimą. Ar socialistų pini
gai ir darbas yra prastesni už 
kitų lietuvių pinigus, kurie rė
mė F. Vaitkaus skridimą?

Jau prastai, jeigu reikia 
griebtis tokių “argumentų”. 
s —Rėmėjas.

Hoffman studio atdara dienomis, o utarninke ir ket
verge bus atdara ir vakarais iki 9 vai. vak. Norėdami 
padaryt “appointment”, galite pašaukti Dearborn 5050.

Nuvežkite studijon savo kūdikį dabar. Bus nuimta 
graži jo fotografija veltui, o pėtnyčioj ir subatoj žiūrė
kite Naujienose—gal jūsų kūdikis bus laimėjęs prizų— 
puikų aliejinį paveikslų, ir taps kandidatu laimėti pi
niginius prizus kontesto pabaigoj.

Hoffman studijoj ir kiti jūsų šeimynos nariai .gali 
nusiimti portretus — už pusę kainos kontesto laiku. 
Kūdikių paveikslus iš studijos galima bus pasiimti su 
30% nuolaidos nuo reguliarių kainų.

Mich., valdžia jau 
stato namus. Tik nežinia dėi 
kokios priežasties Chicagoj ii 
nestato namų. Ba juk ir čia jau 
seniaLbuvo pranešta, kad vis
kas yra prirengta namų sta
tybai valdžios fondais.

mes manysi- 
tiiri prasidėti, 

nes šalies gerove to reikalau
ja. Taipgi ir musų rūpesčiai 
vargai galui su galu sudurti 
turi pasibaigti. Nes Naujoji 
Dalyba varo savo darbą pir
myn, nors dar ir taip kai ku
rie asmenys ar žmonių grupės 
kalba ir rašo prieš ją. štai ko
dėl’ man rodosi, biznierių ir 
darbininkų būklė gerės. Nors 
gal ir nebus tiek daug pinigų 
musų kišenėse, kiek buvo anais 
gerais laikais, bet nebus nė 
tokių suktų spekeliantų, kaip 
kad buvo Bishbp ir Harring- 
ton. Nes žmonas jaii yra pa
mokinti, nebesiduos visokiem 
apgavikam kirpti. -.....

< —Karčauskas.

Taip darė ne kokie ten len
kai, lietuvių priešai, ne kita
taučiai, bet patys lietuviai. 
Tie, kurie save skaito patrio
tais. Jie kenkė antrąjam skri
dimui tik dėl to, kad ne jie jį 
sumanė. Jie pasivėlavo, kaip 
paprastai su jais atsitinka — 
jie nesugeba atsistoti visuo
menės vadovybėn. Juk ir Da
riui su Girėnu besiruošiant 
skristi tie “patriotai” turėjo 
progą jiems padėti. Bet, deja, 
jie nematė tame nieko “švaf- 
baus”. Jeigu jie butų pradėję 
organizuoti antrąjį skridimą, 
tai, veikiausia, iš to butų nie
kas neišėjęs, nes tų “patriotų” 
šaikos ir Dariui su Girėnu 
nieko nepadėjo 
tiek “padėjo”, kad 
mies sakydavo: “jų 
nes pertrumpos”...

Kai anie lakūnai

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, i 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
RAŠTINĖJE
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Penktadienis, epai. 4, 1935

Užvakar

pn.;

Vakar po šešių mėnesių pirmu 
kiartu atsilankė “Naujienose”

Litua- 
dabar 
turėjo 

Anot Telef. Harrison 0751. X-RAY 
NUOLAT ŽEMOS KAINOS

Vai.:—8:30 iki 8:30
Nedėlioj nuo 9 iki i p. piel

Išsėdėjo visą naktį, rytą buvo 
rastas negyvas

Automobilio sužeis
tas J. Ascilla jau pil

nai pasveiko

Gimtadienis, vestu
vės ir kiti įvykiai gar

siam Bndgeporte

ALTASS GARBES NARYS

«

M

•i

•ę

Automobilio nelaimėje labai 
skaudžiai sužeistas J. Ascilla, 
3322 Lexington Street, jau pil
nai pasveiko ir vakar pirmi 
kartu po nelaimės atsilankė 
“Naujienose”.

Jis buvo sužeista vasario 15 
d., prie Cicero ir 14-tos gatvių 
kampo. Ascillai belipant į gat- 
viakrį, jį suvažinėjo automobL 
lis. Buvo nulaužti penki šon
kauliai, nulaužta kairioji koja 
ir sužalota ranka.

Išgulėjęs 5 savaites ligoninė
je, sužeistasis toliau gydėsi pis 
savo brolį, Vincą Ascillą, ku 
ris tuo laiku gyveno adresu, 
4708 West 20th strąet. J. As
cilla buvo Dr. Montvido 
žiūroje.

BRIDGEPORT— Praeito šeš
tadienio vakarą susirinko šau
nus būrys svečių paminėti, var
duvių ir gimtadienio sukaktu
ves p. Mykolo Zakaro, 3437 S. 
Union avė., savininko - aludės.

Linksmas baliukas užsitęsė 
net iki sekmadienio ryto. M. 
Zakarai yra labai dėkingi drau
gams už jų gerus linkėjimus.

Perkraustė spaustuvę
Bridgeport Printing Shop sa

vininkas, Mr. Valinskas per
krausite savo biznį į erdvią ir 
patogią vietą: 3423 S. Morgan 
St.

Užtiko sudaužytą automobilį
Prie Morgan ir 34th PI. ant

radienį buvo paliktas sudaužy
tas ir “nustripintas” žalsvos 
spalvos automobilis. Negalima 
buvo įspėti kokios išdirbystės, 
nes visos dalys su ženklais 
buvo atimtos. -—Niekutis.
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šešiakampis ženklas— bus 
persergėjimas sumažinti greitį, 
“nes priešakyje yra užsisuki
mas, kalnas, kryžkelė ar kokia 
kita pavojinga vieta.”

Apskritas ženklas su kry
žium viduryje — gelžkelių bė
gės. t /'

Kvadratas — reikš, kad prie
šakyje taisomas kelias arba at
liekamas koks kitas darbas.

KdLiFkampis ženklias nuro
dys, kad negalima “parkinti”, 
kad reikia laikytis dešinės pu
sės kelio, etc.

Lietuvis mirė besė 
dėdamas prie stalo 

virtuvėje

Roselandiečiai 
tirs kaip kitur dar
buojasi laisvamaniai

pa

Pas juos kalbės Dr. Graičunas 
ir kiti; susirinkimas antradieni

8-ių metų sūnūs mi
rė ieškodamas kuro 

motinai

Julius Namon
Jis jau per 20 metų sėkmingai Veda finansinį biznį 
Chicagoj. Turi įsteigęs J. Namon and Co. finansinę įs
taigą adresu 6755 S.' Wesitern Avenue. Jis labai džiau
giasi, kad lakūnas Feliksas Vaitkus jau Kaune.

Stanislovas ir Julia 
Pociai yra labai 

dėkingi

’ BRIDGEPORT.
vakare lietuvis Charles Michael1 
atsisėdo prie virtuvės stalo su 
draugu Joe Klabovskiu, 935 
West 35thz Street, pasikalbėti. 
Išsėdėjo jis prie stalo per vi
są naktį, o kai vakar rytą drau
gas pabudo, tai rado Michael’ą 
vis dar tebesėdintį, bet jau ne
gyvą. Tai įvyko namuose, ad
resu, 3405 Lituanica avenue.

Nuo ko Michael mirė nebuvo 
galima nustatyti. Jo kūnas bu
vo nugabentas pas graborių 
Stanley Mažeiką, 3319 
nica avenue, kur dar ir 
tebeguli. Ar Michael 
giminių—taipgi nežinia,
policijos, vientinėlis jo drau* 
gas buvęs Joe Klabowskis.

Micljael buvo apie 59 metų 
amžiaus. Jis nedirbo ir gyveno 
bedarbių stotyje, 459 East 31 
Street.

sada perka iš savo sandelio, o san
dėlis perka iš syk daug tavorų, tai
gi pigiau nuperka, utaiž ir savo kos- 
uąieriams parduoda pigiau.

Kostumeriai šių krautuvių dar su
taupo pinigu iš savaitinių išparda
vimų Midwest krautuvėse. Laike 
šių išpardavimų, tavorai yra išpar
duodami kaip tik tie, kuriuos varto
ja kiekviena Šeimininkė. Tik pa
žiūrėkit j jų skelbimų ir palyginkit 
kainas, pamatysit, kiek jus galite 
sutaupyti,

Midwest krautuvėse dabar yra 
duodami pelno pasidalinimo kuponai 
prie kiekvieno pirkinio. Tie kupo
nai turi savo vertę. Ir kaip tų ku
ponų sutaupysit kiek daugiau, galit 
juos išmainyti į naudingas dovanas. 
Tai vėl sutaupymas dėl kostumerių.

Midwest krautuvių skelbimas tel
pa Šios dienos “Naujienose”. Per- 
žiurėkit ji ir pasinaudokit siūlomais 
bargenais. <Sp.)

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

ROSELAND.— Roselando ir 
apielinkės lietuviai nesenai su
tvėrė laisvamanių kuopą.

Antradienį, spalių 8 d., orga
nizacija šaukia susirinkimą 
Darbininkų Svetainėje, 10413 
S. Michigan avenue, į kurį kvie
čiami visi laisvos minties lie
tuviai. Susirinkime tarp kito 
ko, bus išduotas raportas iž 
kun. X. Mockaus baliaus ir ap
tarta tolimesnės darbuotė.

Susirinkime žada dalyvauti 
Dr. Graičiunas ir Tadas Kučins- 
J£s, kurie padarys pranešimus 

pie kitų panašių organiazcijų’ 
darbuotę.

Atitaiso klaidas

Pereito šeštadienio laikraš
čiuose tilpo atskaita, bet kuo
pos raštininkas padarė keletą 
klaidų. Ten buvo, pasakyta, 
kad W. Bašinskas aukavęs 
$1.00. Turėjo būti W. Prušins- 
kas aukavo $1.00. Buvo paduo
tas klaidingas •$. Vaitkaus ad
resas: ne 10200 S. LaSalle 
Street, bet S. Green Street. Au
kų surinkta ne $28.80, bet 
$29.50. Nuo baliaus pelno li
ko, $47.87, aukų, $29.50, tad 
viso—$77.35.

šiuomi klaidas atitaisau, o 
jeigu kai kurių kitų aukotojų 
vardai paduoti klaidingai—«tai 
iš anksto atsiprašau.—A. Jocius.

Lietuvis šio vakaro 
automobilių lenk 

tynėse
šįvakar Sparta Stadione, 22 

ir Kostner avenue, įvyks auto
mobilių lenktynės, kuriose da
lyvauja lietuvis Frank Bris- 
ko, iš Milwaukee, Wis. Brisko 
yra garsus lenktyniuotojas, pa
sižymėjęs Indianapolis automo
bilių lenktynėse, kurios įvyko 
Labor Day dieną.

Be Brisko, dalyvaus, Lou 
Schneider, T. William, Jimmy 
Snyder ir kiti.

Lenktynės prasidės 7:0 v 4 V 
vakare.

T

Skambės vestuvių 
varpai

MARQUETTE MANOR—Ne
dėlioję, 6 dieną šio mėnesi >, 
suskambės vestuvių varpai. Tai 
bus šaunios vestuvėm panelės 
Bronisės Diginiutės su ^Gus 
Ripsonu. Vestuvės vyks su baž
nytinėmis iškilmėmis. Bronisė 
yra duktė senų Marguette Ma- 
nor gyventojų, Jono ir $ob- 
mėjos piginu, £843 Washte- 
naw ave.**4latdas. • \ ■ i

žuvo aplūžusiam namui 
griuvus

su-

1934 
metų 

Budrikas 
aplūžusio namo

ATLANTIC.—Spalių 4, 
metais, jaunas, astuonių 
amžiaus Raimondas 
nubėgo prie
parvežti kuro . savo motinai. 
Jam ieškant šakalių, namas ėmė 
griūti ir Raimondas buvo palai
dotas tarp kalkių ir plytų.

Jaunasis Raimondas vos tik 
buvo pradėjęs lankyti mokyk
lą. Jis atliekamu laiku išnešio
davo “Naujienas” vietos lietu
viams ir 
tėvams, 
džiaugėsi 
mu. Jau

vyrų rūbų krautuvė Turner 
Bros. (Roosevelt Rd. ir kam
pas Halsted St.)

Čia dabar vyrai gali nusi
pirkti sau siutą, tapkautį arba 
overkautą išmokėjimais per 
10 savaičių. Tai yra didelis 
palengvinimas tiems, kurie ne
gali iš sykio užmokėti visą 
sumą pinigų. -V

šioje krautuvėje parduoda 
gerus rubus, gerų išdirbysčių, 
Kupperiheimer, GGG ir kitų 
žinomų išdirbysčių. Įstaiga 
gyvuoja jau 33 metus.

“Naujienose’’ šios krautuvės 
skelbimas telpa ant 3 pusla
pio. (Sp.)

Iveš visoj valstijoj 
vienodus keliu ** 

ženklus
t

nelai-Norėdama prašalinti 
mių pavojų ir pagelbėti keliau
jantiems susiorientuoti, Illinois 
kelių valdybą įveda naujus, 
vienodus kelių ženklus. Didžiu
ma i# tų ženklų bus tokie, kad 
juos bus galima 
tyti naktį, peš 
šviesoms ant jų 
spindės.

ženklai bus ąekami:
Astuonių kampų ženklas 

reikš “stok”,
r i

lengvai skai- 
automobilių 

nupuolus, jie

tuo stengėsi gelbėti 
Bet tėvlu Taigai 
sunaus rupestingu- 
metai laiko, kaip jis 

palaidotas Lietuvių Tautiškose
kapinėse.

šeštadienį, spalių 5 dieną pp. 
Budrikų namuose, o00 W. 45th 
PI. susirinks artimiausi drau
gai prisiminti žuvusį Raimon
dą ir pareikšti užuojautą p.p. 
Budrikams.—(Sp.)

Turner Bros. įvedė nau
ją planą rūbą par

davimui
CHICAGO — West Sidėje 

randasi lietuviams žinoma

> J**
Cicero rengiasi iš
kilmingai pradėti 

žiemos sezoną
Linksminsis per dvie dienas— 

šeštadienį ir sekmadienį

sezoni 
čia

Mist Lee Sakowa|;y
New Yorko modelis, kuriai lai
vų patarnautoja prileido ant 
laivo labai karštą maudynę. 
Už tą ji reij^alauja jš laivių 
kompanijos '$50,000 Atlyginimo.

■ v ..

pa*

tai

CICERO.—L.L.M.B. 
riis atidarymas jau 
Taisykite visi batus, nes šeš 
tadienio vakare šoksime, 
šoksime. Ar jau turite bilie
tą? Jie dalinami veltui, pa-i 
klauskite užveizdos Avižėnio. ;

Į sekmadienio parengimą bi-j 
lietai pasiduoda po 25 centus' 
iš anksto. Sekmadienį įvyksta ■ 
gražus koncertas šokiai. Visi] 
dalyvaukite ir remkite savoj 
įstaigą.

Nepaprasti svečiai Ciceroje ;
Pereitą sekmadienį čia ture-i 

j ome nepaprastų svečių. Įvyko i 
SLA. 6-to apskričio veikėjų' 
konferencija. Kaip paprasta?, 
taip ir šiuo kartu nieko dau$’ 
nenutarta. Susirinkę išklausei 
keletą valdybos raportų apie! 
perkamą ūkį, ir svarbią adv ’ 
K, P. Gugio kalbą.

Po posėdžio vietinė kuopai 
vaišino delegatus. Visi išva
žinėjo pa tenkintu Sekanti Xon-' 
ferencija bus metinė, tad joje; 
turėtų ’ susirinkti didelis skąi i 
čius delegatų. Paprastai ne
suvažiuoja nei pusė delegatų.

Ryšy su SLA. auksinio jubi > 
liejaus konkursu, apskritis tu 
rėtų gelbėti kuopoms ir ragin 
ti prie vęikimo> Tiesa, org. 
Vaidila užsiminė kad visi da
lyvautų konkurse, o pagalba 
užtikrinta, Vienąs iš delegatų, 
atšovė, “Ką-gi siūlote pagalbą. 
Kaip jos reikalaujam, tai nęi 
atsakymo apskritis neduodą? 
Blogai, jei taip.—Delegatas.

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

Al A
ONA BENDŽIUNIENĖ 
po tėvais ^Narkunaitė 

Persiskyrė su. šiuo pasaulių 
spalio 2 dieną; 4:00 valandą 
po piet 1935 pi., sulaukus 46 
metų amžiaus, gimus Briedžių 
kaime, Sintautų parap., šakių 
apskr.

Amerikoj išgyveno 29 metu®/
Paliko dideliame nuliudimė 

sūnų Joną, dukteri Moniką, 
seserj Marijona Stikliene ir 
švogerj Joną Stiklių, žentą 
Walter Norweqk ir anūką Ta- 
muką, du pusbrolius Antaną ir 
Juozapa Mockus ir gimines,1 o 
Lietuvoj motina, brolį ir gi
minės. '

Kūnas pašarvotas randasi 
3440 So. Walldce St.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, spalio iijdiena. 8:00 vai. 
ryte iš namų i šv. Jurgio pa
rapijos banyč5$>, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv, Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Bendžiunie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi- 
ma ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.,
Sūnūs, Duktė, Sesuo, 
švogeris, žentas, 
Pusbroliai ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Petkus, Tel. Cicero 
2109.

BRIGiHTON PARK.— Sta
nislovas ir Julia Pociai yra la
bai dėkingi.

Jie yra dėkingi visiems gi-'
minėms, geriems draugams ir 
pažįstamiems, kurie atsilankė 
į jų sunaus Stanislovo “birth- 
day pąrty”, rugsėjo 21 d., 
Hollywo.od svetainėje, 2417 W. 
43rd Street.

Tame vakarėlyje buvo minios 
žmonių, kurie linksmai ir gra
žiai praleido laiką iki pat ryto. 
Pp. Pociai nori, kad visi tie sve
čiai žinotų, jog toks draugiš
kumo žestas juos labai sujau
dino, ir jie iš visos širdies dė* 
koja ypatingai už gražias do
vanas ir sveikinimo telegramas.

Vakarėlio surengimui pasi
darbavo Mr. ir Mrs. Kromelis 
ir, Anna Kromelis, Mary Gai- 
dauskas, Ann Obesciunas, So- 
phie Suzas, Eva Makauskas, 
Vera Makauskas, Mrs. Anusas, 
Mrs. Dovidauskas, Mrs. Koma- 
rauskas, Mrs.
Paulius.

Pp. Pociai 
Restaurant”
465p S. Westerp avenue.—X

Nušovė policistą Union 
stotyje

Drąsus vagilis vakar po pie
tų užpuolė Harvey koneesio- 
nierių ofisą Union stotyje, pa
grobė $5,000, o bėgdamas nu
šovė policistą, kuris jį vijosi. 
Nušautasis, William String- 
£elolw, 50.

Gimbutig ir Mrs.

užlaiko “Julia 
valgyklą, adresu,

Galite sutaupyti ant 
pirkinių .

Savininkai Midwest krautuvių vi
suomet stengiasi parduoti savo kos- 
meriams puikiausios rūšies tavorus, 
pigiausiomis kainomis. Ir jie tai 
gali padaryti, nes vartoja sistemą 
organizacijos, prie kurios jie pri
klauso.

Midwest krautuvių savininkui vi-

.4

■w.

•< • - * ■ - ■ -i’* - •Opposite Dayis Store, 2d Floor
-♦ • 7.‘ 1 ’ * 5. .£*• • ’ V • • e “

PRINCESS TEATRE
So. Clark prie Jackson 

Bus rodoma rytoj 
SOVIETU RUSIJOS FILMĄ 

“KAIMIEČIAI” 
25n iki 2 vai. kasdien

BERGHOFF ALUS 
BRIDGEPORTE 

VIENINTELĖ VIETA PAS< 
JOS. RŪTA 

3267 So. Halsted St

P. CONRAD
STUDld

420 W. 63H St
Englevrood 5883-5840 1

Dar gražiau, modemiš1 
kiau įrengta. I r

KAZIMIERAS TRANAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

. spalio 3 diena, 11 valanda ryto 
1935 m., sulaukės puses am
žiaus, gimęs Telšių apskr., 
Plungės parap.

Amerikoj išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Marijona po tėvais Bal- 
saitė, 2 sūnūs Kazimiera ir 
Juozapa ir giminės.

Kūnas bus pašarvotas £319 
S. Winchester Avė.

Laidotuvės Įvyks pirmadieni 
spalio 7, valanda ir vietą bus 
pranešta vėliaus.

Visi , a. a. Kazimiero Tra- 
nausko giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutipj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Sunai 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Lachawicz ir Sunai, Tel. 
Canal 2515.

į ,hi -5o" 11 “TT~

FURNACE
TAISYMAS

DEGINIMUI PUODAI, kitur 
svarui 18o; musų 14<5 
kaina _____ ____ —
GROTELIAI, kitur svarui f 
20c; musu kaina ------ *
VANDENIUI VIEDRIUKAI, 
kitur svarui 
musų kaina ----------
PELENAMS KRATVTOJAL 
kitur svarui 22c; Iftfį 
musų kaina ——

40%
PIGIAU

Mes turime pasirin- 
kimu! pilną atakų 

VVHOLESALE IR 
REJTAIL

Kitų Furnace ir Boi
lerių dalys apkainuo- 
t o s proporclonaliai 
pigiai. i

ACME FURNACE REPAIR 
PARTS CG. j 2 krautuvės]

MYKOLAS GUDILIAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 3 diena, 3:00 valandą 
ryte 1935 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Vilniaus gub., 
Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno apie 39
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Ieva. 5 sūnūs Antaną, 
Joną, Adolfą, Vincentą ir Vla
dą, 3 dukteris Marijona. Roza
lija ir Emilija, 3 brolius Juo
zą, Motiejų. ir Antaną ir sese
rį Ona Vankevičiene ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas randasi 
,6604 (S- Nordica Avė., Sum- 
mit. III.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 1 
spalio 5 dieną^ 8:00 vai. ryte 
iš namų į Visu Šventų parapi
jos ban.yČią» Roseįande, kurio
je atsibus gedulingos pamaldas 
u velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines. ■

Viši ja.. Mykolo Gudiliaus- 
ko giminės, draugai ir payžs- 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuVėse ir suteik* 
ti jam paskutini V patarnavit4W 

tir atsisveikinimą. .
Nuliūdę liekame.

Moteris, Sunai, Dukterys, 
Broliai, S<n

Patjirnąujai;li 
torid Lacha^c 
Canal 25J..5.

ir Gimines* 
•tuviu ditek-

v '•

BOILERIŲ
DŪMINES PAIPOS

colių Įlenkimas arba 
...ipa -------------------- OVY
8 colių Įlenkimas arba 35č
9 colių Įlenkimas arba
paipa ..... ............ •MJę
10 colių Įlenkimas 
arba paipa —;

«O Gauge Galvanizuoti.

7 < 
paipa

' i ei; Hėvm;>>-krt <M»1 (H
1010 ST. CHARĖKS ROAI), 

f nl M •• • i

THE DAILY
BUSINESS D1RECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
AUTABETO TVARKOJE

•

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musg skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairi* paprast* ir nepaprasti 
daiktą, Intais* ir reikmen*. Jeigu iš telpančiu čia skeibim* iš
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacij*, jeigu tik

Čia susirasit ko tik 
jums reikia

MARIJONA PAULAUSKIENĖ 
00 tėvais Plopliųtė

Persiskyr.e su šiuo pasauliu 
Getober 1 dieną, 2 valanda po 
pietų 1935 m., sulaukus 7D 
metų amžiaus, Rimus Mariam- 
polės apskr., Pilviškių parap., 
Ploplių kaime.

Amerikoj išgyveno 37 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

Kazimierą, sūnų William, mar
čia Paulina it anūką Viljmuką, 
seserį Spring Valley, III. Ona 
Wimbauskiene, 4 brolius ir 
daug pusbrolių ir pusseserių 
ir kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
Laęhavjčiaus koplyčioje, 2314 
W. 23rd Place.

Laidotuvės įvyks šeštadieni 
spalio 5 dieną. 2 vąl. po pięt 
iš koplyčios i Tautiškas kapi-< 
nęs. .

Visi a. a. Marijonos Paulam 
.skiepęs giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su-» 
teikti jai paskutini patarnavi
mą ir .atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Marti* Simus, 
Anūkas, Seserys, 
Broliai ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Lachawic? ir Sunai, TeJ. 
Canal 25Į5. -

AUTOMOBILIŲ Tais
AUTO BEPAIRING

RADIATORIŲ. FENDERIŲ IR 
BODY TAISYMAS

Automobiliu malevojimas, radiato
rių valymas, 100% garantuota.

R & R RADIATOR AND 
BODY CO.

H. C. Beichert, Jr. J. F.
-. Reuther, Jr.

Įsteigta 1920 
3572-74 Archer Avenue 
Phonę Lafayette 7688

t ANGLYS
COAL

W. J. Freckelton 
CoalCo.

Anthracite COAL BitPminoua 
Pochantas ir kitų rūšių 
Raiiwav Yard and Office 

Forty-Seventh and Loomis Streets 
Phone: Yards 0042-0043 

įsteigta 1880
Musų reputacija yra išdirbta per 
ilgus metus pardavinėjime aukštos 

au«lie •— Ir* keru patarna
vimu. Z -■ . . , _ -

7 PIONEER
Pocohontas Mine Run, tonas 

$745, perkant 5 tonų lodą
SHULMISTRAS BROS,

2405 W. 42nd St.
Phone Lafayette 6300

BOILERIAI
BOILERS

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM• •

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER A^D 

WELDING SERVICE 
3240 South Archer Avenue.

2 blokai j vakarus nuo Ashland Avė. 
Tel. Virginia 1930.

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING

THE BRIDOBPpBT BOOFING CO.
At jūsų stogai reikalauja patai

symo? Pašaukite mm ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorystis 
darbą.

8216 So. Halsted Street 
TeL VTOtorr 4M&.

PAŠAUK
APS 

LEON4

ŲS PEL DYKAI 
B5T—U co.

•s
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CHICAGOS LIETUVIU SOCIALISTU 
DĖMESIUI

MIEGA VISĄ ŽIEMĄ-......................
.. . . .■ Mn. ... /.... ..t

——-—4—t — ------------------------

vokatas ijr Nora Gugis, St. Var 
his Dr. Montvidas, D. A. Rut
kauskas, Dr. Graičunas. Tiki
masi, kad greitu laiku ir visi 
kiti prisius savo duokles.

Penktadienis, špal. 4, 1935

Pabaigoj šios savaitės ir vi- rių Chicagos darbininkų uni 
są ateinančią savaitę ChicagU jų darbuotojais, 
bus centru smarkaus socialis
tinio judėjimo. 

r J

Socialistinės Jaunuome
nės reikalu *

Spalių mėn. 4, 5 ir 6 dd. So
cialistų 
Pildomasis 
konferenciją. Ryšy su šia kon
ferencija spalių mėn. 4 d. bus 
laikomi masiniai socialistinės 
jaurJtiomeniįs mitingai Abra
kam Lincoln Center patalpose, 
pietinėj miesto daly, ir Work- 
men’s Circle salėj, Albany Park 
apielinkėj.

žodis apie šią konferenciją 
ir apie šiuos mitingus. Ame
rikonai socialistai kreipia dė
mesį j jaunuomenę. Organizuo 
ja ją, lavina ją, ruošia nau* 
jus socializmo platintojus šioj 
šaly.

Cook kauntės Socialistų
Partijos narių susi

rinkimas r
Bendras Cook kauntės So

cialistų Partijos narių susirin-, 
kimas įvyks sekmadienį, spa
lių mėn. 6 d., 2 vai. popiet 
Workmen’s Circle Lyceum'e 
prie Ogden ir Kedzie gatvių. 
Diskusijų tema bus: “Signifį- 
cance for Socialist Parties oi 
Recent Comintem Congress.”

Tema įdomi, tema svardi 
kiekvienam aktyviam socialią 
tui. Todėl reikia tikėtis, kad 
ir lietuviai socialistai atsilan
kys į šį susirinkimą.

Socialistų Partijos Na- 
cionalio Pildomojo Ko

miteto konferencija
Ateinančią savaitę Chįcagoj 

įvyks Socialistų Partijoj fJa- 
cionalio Pildomojo Komiteto 
konferencija. Ryšy su šia kon 
ferencija ruošiama eilė masi
nių mitingų. Juose kalbės žy
miausi šalies socialistai kalbė- / 
tojai, kaip James Oneal, Pe
rvers Hapgood, Norman Tho
mas, Daniel Hoan, Leo Krzycki 
ir kiti.

Norman Thomas kalbės Jef- 
ferson Parko kongregacinej 
(congregational) bažnyčioj šeš 
tadienį, spalių mėn. 12 d. Jo 
kalbos tema bus: “Mes turi 
me pataisyti konstituciją“.

Daniel Hoan, Milvvaukee mie
sto meras, kalbės spalių mėn. 
11 d. Prakalbos jam bus su
rengtos Knights of Pythią^ 
Hali, prie 111 gatvės ir Mi
chigan Avė. Tikrai draugai 
Roselandiečiai atsilankys į jo 
prakalbas ir savo sūnūs ir duk
teris atsives.

James Oneal ir Joseph M. 
Jacobs kalbės irgi spalių 11 d. 
Lawndale apielinkėj, pietų sla* 
vų rengiamam masiniam mi
tingui. Prakalbos įvyks SNPJ 
salėj adresu 2657 So. Lawn- 
dale Avė.

Powers Ęapgood ir James 
Oneal kalbės spalių mėn. 11 d., 
Workmen’s Circle Lyceume. 
čia prakalbos prasidės 8 vai. 
vak.

Devere Allen kalbės Evan- 
stone. Jam prakalbas rengia 
Evanstono socialistų kuopa. Jo 
prakalbos bus irgi spalių 11

.d.
Leo Krzycki, kriaučių Amai- 

gameitų unijos vice-preziden- 
tas ^r Socialistų Partijos Pil
domojo Komiteto narys, kal
bės salėj adresu 60 Eąst Watęr 
Street (vidurmiesty). Jis irgi 
kalbės penktadienį, spalių mėn. 
11 d.

Mirrors oi 
“Politiniai

Ypatįhgai įdomi šio bankie- 
to programo dalis žada būti 
tai — “Political 
1936“, reiškia — 
1936 metų veidrodžiai“. Nor-

-man’ Thomas, Leo Krzycki, 
jaunuomenSs”Lygo’i3 'Powers Hapg0od ir Daniel 

Komitetas laikys |Hoan pastabas apie
Rvsv su šia kon- m- Prezidento ir kongres

manų rinkimus; apie klausi
mus ryšy su šiais rinkimai^ 
ir apie asmenis, kuriems nu
matoma svarbesnės rolės vai
dinti rinkimų vajuje.

Tikrai * pavartų šiame balių - 
j e ir lietuviams socialistams 
dalyvauti. — V. P.

Permokėjusiems na
mų savininkams gra
žins 1931 mok.' dalį

Adu. C. P. Kai praneša apie 
naują mokesčių modifikaciją.

Kadangi tūkstančiai namų 
savininkų, užmokėję 1931 mo
kesčius, sumokėjo daugiau, 
negu priklausė, jiems yra 
grąžinama 15% mokesnių pi
nigų.

Pranešdamas apie tai, kad 
pinigai bus grąžinti savinin
kams, adv. C. P. Kai, valstijos 
prokuroro asistentas, sako:

“Tūkstančiai žmonių yra 
užmokėję taksus. Didžiuma 
jų yra permokėję. Aš noriu 
pranešti tiems taksų mokėto
jams, kad jie galėtų pasinau
dot šita proga. Vėliausia mo
difikacija yra štai kokia:

“Katrie esate savininkai, 
kaip.vadina rezidencijos, t. y. 
bungalow ir gyvęnamų (namų 
ir f esate užmokėję pilnai .tak
sus už 1931 mętus, tai atgausi
te taksų už 1931 metus. Žino
mu, šita modifikacija paliečia 
tiktai gyvenamus, o ne biznio 
rumus.

“Kiekvienas norėdamas at
gauti pinigus, nueikite pas 
Cook County Treasurer sky
rių, nusineškite užmokėtą tak
sų bilą už 1931, ir tada jums 
išduos kaip vadina, “voucher” 
Su ta “voucher“ galėsite už
mokėti dalį 'kitų metų taksų.

Kreipkitės tiesiog pas 
iždininką.

“Kreipkitės tiesioginiai į 
Cook County Treasurer De
partment. Neškitės su savim 
pilnai užmokėtą bilą. Jeigu 
pusė yra užmokėta už 1931 
metus, tada gausite tam tik
ras ‘receiptes’, kurios jums at
mokės arba sugrąžins 15% už
mokėtų pinigų. Aš nemanau, 
kad jums yra reikalas matyt 
mane, bet jeigu turėtumėt ko
kią didesnę sunkenybę su tak
sais, tada galite užeiti.

“Aš praeityje padariau tik 
vieną pranešimą per laikraštį 
apie panašų nuotykį, bet kitą 
dieną užėjo pas mane tiek 
žmonių, kad aš net nusigan
dau. Taigi, bukite malonus, 
kreipkitės kiek tik galite tie
siog prie iždininko, tada aš 
nebusiu perdaug apsunkin
tas.“

. C.ahrke % 'f "
Watertown, Wis., smuklininkas, kuris kaš rudenį eina 

giilti ir iš namų išeina įtik pavasarį. Tai jis džiro jau per 20 
metų. Pastebėtina, kad jis jaučiasi gerai ir mįe^ojįiho laiku ne 
tik nesustorėja, bet dar kiek suliesėja. Jis paprastai miega 
nuo lapkričio iki balandžio, tik retai atsikeįįhį^ias/-'; bet /ir tai 
niekur neišeidamas iš savo namų. '

šiandien ir rytoj šeimininkas 
mandriausiai padarys pirkda
mos “round steak”. Tai bu
sianti prieinamiausią nąesa.

Lietuvė atrado savo 
vyrą pasikorusį 
anglių šėtroje

Nusižudę Kązimįg^g Tanaus- 
kas; žmona kūną užtiko va
kar po pietų . , .,

231£ W.

sveikatos 
pasikorė,

Kovoja prieš "sales 
tax” už maistą, gy
venimo reikmenis

Piliečių organizacija platina pe
ticijas gub. atšaukti mokes
čius.

Ghicagojė ^susidarė orga
nizacija, <4Cobtdinated Civic 
Association“, Itflri pradėjo ko
vą prieš “salfes’^Xb mokesčius, 
imamus už maišto produktus ir 
kitus būtinus gyvenimo reik
menis. -

Obalsiu “Gan® apkrauti ne
turtinguosius mokesčiais’*, or
ganizacija išleido peticijas, ku
riose prašo gubernatoriaus mo
kesčius panaikinti. Organizaci
ja sako, kad .Vsąles tax” ^lū
kesčiai už maistą, etč.v yra ne
pateisinami. v ,r.

“Birutė” ryt “įšven
tins” valdybą, nau

jus narius

Šoumi kart tik tiek žinių — 
kitą savaitę pakalbėsime apie 
veikimą. Beje, “Birutė” daly
vauja programe 9 d. spalių Lie
tuvių Auditorijoje, kur yra ren* 
giamas Vilniaus atvadavimo Va
karas. —Ten Buvęs.

Šiandien SLA. Moterų 
ktopos susirinkimas
McKINLEY- PARK.—šįvakar, 

8 vai., McKinley Parko sve
tainėje, 39th ir Western avė., 
įvyks SLA. 134-tos Moterų 
Kuopos susirinkimas. Sekreto
rė, A. Buchinskienė, kviečia 
visas nares būtinai atsilankyti.

3133 S. Halsted St. Susirinkimas 
yra svarbus, todėl kiekvienas drau- 
stmS privalo pribūti. P- K. sekr.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliu
bo ihenesinis susirinkimas įvyks ne- 
delioj spalio 6 d. 1935 Hollywood 
svet. 2417 W. 43 St. 12 vai. dieną. 
Visi natiai-ės malonėkite atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų svarstimui.

St. Narkis, sekr.
Illinois Lietuviu Pašelpos Kliubo 

mėnesinis susirinkimas ivyks penkta- 
dien špalič 4 1935, Chicagos Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 
vai. vak. Visi kliubiečiai būtinai at- 
silankykit, nes bus rinkimas darbi
ninkų Kliubo Baliui, kuris bus spa
lių 19, Chicagos Liet. Auditorijoj.

A. Kaulakis, rašt.
Liet. Vakarinės žvaigždės Pašel

pos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadieni spalių 4 d. 8 vai. 
vakare, G. M. Chernausko svetainėj, 
1900 S, Union Avė. Visi nariai ir 
narijs malonėki! e dalyvauti, nes tu
rime svarbių reikalų aptarti.

R.. J. žolynas, rašt.

CLASSIFIEDADS
Partners Wanted 

Pusininkų Reikia

IEŠKAU pusininko į Tavern biz
ni. biznis Sferas, vienai moteriai per
daug darbo. 3416 S. Walace St.

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA moterų ir merginų 
imti darbą į savo namus — Rašykite 
į Naujienas, Box 332.

_ O—

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo — Kuri galėtų virti valgi — 
Valgis ir guolis ant vietos. Tel. 
Willow Springs 62.

Bankietas
•Sekmadienj, spalių mėn 

d., 6 vai. vakaro, Steuben kliu- 
bo bankietų salėj, Socialistų 
Partijos Pildomojo Komiteto 
konferencijos proga, įvyks 
bankietas. Bankietų rengi/ 
Cook kauntės Socialistų Par
tijos skyriai bendrai su jvai-

.4

Išpylė į gatvę 500 
galionų pieno

Streikuojančių pienininkų pi- 
kieta Vakar suėmė troką, kuris 
vežė 500 galionų pieno į Chi
cago. Streikieriai visą pieną 
išliejo į gatvę. Kai kur taro 
streikuojančių ir streiklaužių 
įvyko susirėmimai.

WESTSIDE. Marija Tra- 
naufekienė, 2319 South Win- 
chester avenue, besibrausda- 
ma po namus ir anglių Šėtrų, 
namo užpakalyje, vakar po pie
tų atrado - savo vyrų Kazimie
rą Tranauską pasikorusį.

Jis kabojo nuo balkio, anglių 
šėtroje.

Kūną užtiko 1:15 vakar po 
pietų. Nusigandusi Tranaus- 
kienė tuoj pašaukė policiją, ku
ri išgabeno velionio kūną į La- 
chawicziaus koplyčią, 
23rd Place.
Spėja, pasikorė dėl

Kodėl Tranauskas
nei žmona, nei policija nega- 
Įėjo pasakyti. Velionis nepa
liko jokio raštelio. Peržiūrint 
jo rubus, - viename kišeniuje 
buvo rastas gydytojo raportas 
ir analizas apie jo sveikatos 
stov|, kuris nebuvo labai prie
lankus. Iš to spėjama, kad 
Tranauską prie nusižudymo pa 
stūmėjo blogas sveikatos sto
vis. >

Velionis buvo apie 46 metų 
amžiaus ir dirbo Chicago Sur- 
face Lines dirbtuvėse. Be žmo
nos, Mtirijos Ivanauskienės, 
jis paliko du vaiku, sūnų Ka
zimierą, 11 metų, ir Juzapą, 9 
metų..’

šįryt Lachawi(įzių koplyčioje 
įvyks koronerio inkvestas. Ne
žiūrint tragingo, įvykio, į kuris 
ją ištiko, Tranauskiene užsilai
kė ramiai. *• ; •

18 Šeimininkėms reko
menduoja “round 

stėak”
Chicagos mėsos rinkos in

formacijos biuras praneša, kad 
* ■ * •

Dingo lietuvis Jonas 
Pinaitis (Ponaitis)
MARQUETTE.—Užvakar vfc 

kare pražuvo lietuvis Jonas Pi
naitis, gyvenąs adresu,- 7014 
S. Rockvvėll avenue.^ Jis Buvo. 
48 metų amžiaus.

Jis apleido namus dienos tn^- 
tu. ir daugiau nebeprasirodS. 
Policija jo ieško. Paskutiniu 
kartu matyta ties 7232 S. 
Francisco avenue

■ M '

Rengia draugišką vakarą 
daros (Svetainėje 

Ateinančio šeštadienio vaka
re, būtent spalių 5 d., “Sanda
ros“ svetainėje, 814 W.. 33rd 
gat., įvyks pirmutinis “Biru
tės” draugiškas vakarėlis .pri
ėmimui naujų narių bei šių me
tų valdybos.

“Birutė“ kviečia savo rėmė
jus, jų gerbiamas žmonas, te
tas, dėdes, seseris, brolius ir 
galų gale, visą musų Birutės 
plačiąją bei malonią šeimą, 
įžanga tik 50c. Atsilankydami 
jus praleisit maloniai keletą va
landų bei priduosit gero ūpo 
“birutiečiams“.

Nauji nariai
Iš naujų utelių, bus priimti 

Dr. Yuškos ^duk^elė, kuri lanko 
Chicagos ŲnįyŠižitetą ir gerai 
žinomo biznieriąus jr kultūriš
kų reikalų rėmėjo p. Norvido, 
dukrelė. Abiejų Vaidai 
patys, butenį, Ajdona. Bus 
lomi. jas : 7;

" ^Birutė^į’ /Rėmėjai
Birutė vŽį kreipiasi į savo 

rėmėjus' su/ ųiįrihėM duoklėm, 
kurios sezonui yra $10.00. | 
valdybos./laišką maloniai > atsi
liept prisiųsdami duoklių šie 
musįj rėmėjai: pp. Varkala, 
Dr. Kliauga, Dr. Biežis, p. Nar- 
vidas, Antanas Micevičius, ad- 
." - '• r " ........ •

San

tie
ma-

. Panešimai
Apie 3000 lietuvių . 
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ar Tamsti esi nariu? 

Jeigu nesi, tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS

Konkursas baigsis spalio 31 d. 
Metas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ofisas atidarąs 

Pirmadieniais, ketvirtadieniais visą 
diena, o sekmadieniais iki 1 pp.

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

1739 So. Halsted St.
(“Naujienų” name 2-ros labos)

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubas laikys mėnesini susi
rinkimų penktadieni spalio 4 diena, 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorium 3133 S. Halstėd St. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų, ku- 
rius būtinai turini aptarti.

■ S. Kunevičia, rašt.
18 „ Apielinkė —< SLA. 129 kuopos 

mene, susirinkimas įvyks ateinantį 
sekmadieni ispalio 6 d. 2 vai, po. pie
tų Jurgio Chemiko svet., 1900 S. 
Union Avė. <,Visi nariai malonėkit 
dalyvauti, nes turim daug svarbių 
reikalų dėl aptarimo.

K. Batutis, prot. rašt.
Draugijos šv. Petronėlės susirin

kimas įvyks nedėlioję spalio 6 d., 
1 vai. po pietų šv. Jurgio parapijos 
svet. L,___ 1 *

18 ^Apielinke

sekmadieni Spalio 6 d. 2 vai, po. pie
tų Jurgio Chemiko svet., 1900 S. 
Union Avė. <,Visi nariai malonėkit

Narės malonėkite atsilankyti. 
O. Kliučinskaitė, rašt.

SLA. 134 Moterų kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks penktadieny
je spalio 4 d. McKinley Parko svet., 
priė VVestern Blvd. ir 39 St. 8 vai. 
vak. Visos narės esate prašomos 
laiku susirinkti., Sekretorė.

Kruopiškių Progres. Kliubo mėne
sinis susirinkimas įvyks s.ekmadienį 
spalio 6 d. 10 vai. ryte, Morning 
Star kliubo svet., 2038 W. North 
Avė., 3 lubos. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti, nes turim keletą 
svarbių tarimų aptarti.

V. čepulevičius, rašt.
•; / į / ’ lh ^~4————•  

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimą sekmadienį spa
lio 6 d. šių metų 12 vai. dieną., Chi
cagos Lietuvių Auditorium svet.,

Garsinkites Naujienose

Kalendoriai
1936 m.

Naujienos gavo pa
vyzdžius labai gra
žių kalendorių 1936 
metams.

daržo uždarymo išva
žiavimas rengia DARŽO 
SAVININKAS, NEDĖLIOJ, 
SPALIO-OGT. 6 Shady Tree 
Inn. Archer Road, skersai ke
lio nuo Oh Henry Park.
Bus gera muzika, skanus val
giai. Kviečiame visus atsi
lankyti,

JUOZAS SPAITIS.

REIKALINGA mergina apie 30 
metų amžiaus namu darbui — Val
gis ir guolis ant vietos. Marozas, 

4159 W. Grenshaw Avė.

REIKIA patyrusios merginos ar
ba moteries prie namų darbo. Gy
venimas vietoje. Graceland 3303.

REIKIA merginos arba moteries 
prižiūrėti narna ir vaikų. Atsišau
kite subatoj tiktai. A. Gregaites, 
6810 S. RĄckwell St.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

CLASSIFIEDADS

NIEKO < NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesių išmokėjimui. Įst. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
kdi

2511’ Milwaukee Avė. Bei, 4845

Business Service 
manių Pą^ęayiiiĮĮa^

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau Šiuo adresu virš 

50 met

UNIVERSAL STORAGE, 
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movint 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai .............................  $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai ....... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

ASSACIATED BLUE-GLOW OIL 
Bumers and Heaters dabar už 
$19;25 įdedami. Del artimiausio 
dealerio telefonuokit.

Seeley 5076,
O. K. OIL BURNER CO. 
,446 N. Western Avė., 

, ' Chicago.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentų 

$175 piano accordion special 
$18 kornetas — klernetas .....

$35 Bohemian Clarnet Co. sax, 
$65 Martin naujas sax ..........

Gitara $4.50. Visi bubnai. 
GOLDSTEIN MUSIC SHOP 

914 Waxwell St.

. $90 
$6:50 
.. $20 
. $45

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINŲAS kriaučius geisti
na, kad butų patyręs ant moteriškų 
kailinių (fųrs). Atsišaukite tuojaus, 
4545 S. Paulina St

REIKIA patyrusio kriau- 
čiaus prie taisymo vyriškų ir 

_ j moteriškų drabužių. Geram 
‘Naujienas* pamaty- •kriaučiui geras užmokestis. 

Atsišaukit Liberty Tailor Shop ti musų pavyzdžius i40S s. 49 et., cicero, m. 
ir kainas.
‘Naujienų’ ofisas at
daras kasdien iki 8 
vai. kas vakaras.
1739 S. Halsted St.

Tel Canal 8500

Biznieriai, kurie ma
note spausdinti ka
lendorius ateinan
tiems metams, malo
nėkite atsilankyti į

REIKIA Shearmanu prie automo
biliu atmatų.

20 W. 17 St.

REIKIA patyrusiu darbininku dar
bui geležies atkarpų jarde. 

2133 S. Sawyer Avė.
■•> .....t”*——-**•

REIKALINGI keli 
dirbti ant farmos,

darbininkai
____  _ Užlaikymas
$10.00 į mėnesį. Stanley.

42^ E. 64 St. 1 lubos.

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BĄ. NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TŲ UŽ SYKI. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI ŠĮ SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS. KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

JAUNA LIETUVAITĖ lankanti 
Chicago suniversiteta ieško darbo 
prie typrewriting ir knygvedystės 
vakarais ir šetštadienyj. Pinigai rei
kalingi apmokėjimui mokyklos. Šau
kite iš ryto tarp 7-8.Klauskit Aldo
na. Wentworth 4292.

49 METU amžiaus vyras ieško 
darbo į saliuna arba ant farmų. 
Esu pilnai patyręs abiejuose dar
buose. Atsišaukite Joe. Izdonis, 
6609 Š. Campbell Avė. ’

IEŠKAU darbo i krautuve dirbti 
pilna ar nepilna laika, esu patyrus 
ir teisinga. Helen A. 42 W. 108 PI.

For Rent
ANT RENDOS 4 kambarių flatas, 

pečiais apšildomas, šviesus, antros 
liibos. 4203 S. Campbell Avė.

V Jv-. ' ••f

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys, ap

šildomas karštu vandenių, dėl dvie
jų pavienių arba vedusios poros.

10858 So. Albany Avė.*

Business Chances
Pardavimni Bizniai 

TAVERN pardavimui arba priim
siu pusininką. Vienam persunku, nau
jo styliaus fikčeriai, sų laisniu, bar- 
genas. Yra gyvenimui kambariai. 
Parduosiu už pirmą geriausį pasiū
lymą. 1752 W. 47 St.

TAVERN parduosiu beveik pus
dykiai. Viskas moderniškai įreng
ta. Kas nusipirks, džiaugsis ir bus 
dėkingas, 2707 N. Sawyer Avė. prie 
Milwaukee Avė.

TAVERN pardavimui, su namu ar
ba be namo. Geroj vietoj. Savi
ninkas apleidžia miestų. Atsišaukit 
po 6 vai. vakare. 2647 Chicago Road 
Chicago Heights

PARDAVIMUI GROSERNĖ, deli- 
catesen, saldainių ir mokyklos 
smulmenų krautuvė, su namu arba 
be namo, 3349 W. 59 St. Taipgi 
moderniška bučernė 3341 W. 59 St. 
yra ledo mašina, kaunteriai, elektri- 
kinis mėsai f 
Chevrolet trokas. įsteigta 10 me
tų 
du

piaustytuvas, naujas

senumo. Pardavimo priežastis— 
bizniai. Savininkas, 

KUCERA 
3341 W. 59th St. 

Hemlock 2178

TAVERNS PARDAVIMUI — Ge
roj vietoj — Išdirbtas biznis — Prie
žastis liga — Parduosiu pigiai.

731 East 75 St

PARSIDUODA Tavern su dviejų 
flatu namu, geras bargenas, važiuo
ju i Lietuva.

10851 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA barbernė geroj vie
toj. Biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Fikčeriai nauji, kaina pigi. 
Prieastis. einu i kitų biznį. Atsišau
kit antrašu 2506 W. 69th St.

PARDUOSIU arba ieškau pusinin
ko i Tavern. Biznis gerai išdirbtas. 
Priežastis pardavimo, turiu 2 bizniu.

1130 South Canal St.

KAS TURI Tavern licence aš tu
riu visus tavern įrankius, ieškau 
pusininko. Kas nori atsišaukite. 
3827 Emerald Avė. Tel. Boulevard 
4586.

PARSIDUODA grosernė visokių 
smulkmenų krautuvė. Labai gera 
Vieta dėl bučernės. Biznis išdirbtas.

2534 W. 45 PI.
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Real Estate For Sale

NomS^z'.Tzr "Z'iz'
4 pagyvenimu, cash, nėra mortgagų 
ant bizniavo namo su mažais mort- 
gagiais, $1,000 arba $1,500.2907 Lowe Ąve.

AINYTI medinį narna.
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