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Į Karo Žinios2000 Ethiopų Žuvo Mū
šyje Prie Aduvos

Tautų Sąjungos taryba šiandien gal suras, 
kad Italija užpuola

‘Vėliausi įnešimai

Mussolini vedąs pasikalbėjimus su Anglija •
RYMAS, spalio 6 d.— Čia oficialiai patvirtinta, kad italų 

kariuomenė paėmė Aduvą Ethiopijoj.
Mussolini paskelbė, kad jis veda pasikalbėjimus su Anglija.

ADDIS ABABA, spalio 6 d.—Italai daugiausia mėto bom
bas iš aeroplanų. Buvo pranešmų, kad italų aeroplanų būrys 
skridęs bombarduoti Addis Ababos, bet kely paklydęs ir sugry- 
žęs atgal.

Baisi skerdynė prieš 
paimsiant Aduvą

LONDONAS^ spalio 6 d. /— 
‘'Tėlegrafų agentpr^ą* jjtapfešę, 
kad italai užėmė Adlfvoš mieš
tą.

Paduotas yra aprašymas mū
šio, kurs įvyko prieš užimsiant 
Aduvą.

Italų aeroplanai pranešė, kad 
ethiopų kariuomenė apleidžia 
Aduvą, bet kad ethiopai pa
siuntę Danakilo gentės kąriau- 
tojus sutikti italus ir sulaiky
ti italų armiją kaip galima il
giausia.

Italai pradėjo eiti ant Adu
vos anksti ryto miglose po prie
danga šarvuotų trokų ir kul
kosvaidžių. Kada italai sutiko 
danakiliečius, antsyk atidarė 
ugnį iš kulkosvaidžių. Įvyko 
baisi skerdynė. Dariakiliečiai 
krito kaip kertami rugiai.

Italai sako, kad išskerdė 
2,000 danakiliečių prieš tai kaip 
užkariavo kelią į Aduvą. Buvę 
taipgi paimti keli šimtai į ne
laisvę.

♦

Kad pasisekė danakiliečius 
paimti į nelaisvę, tai esą ste
bėtina, nes danakilieČiai yra to
kie žmonės, kurie niekad ne
pasiduoda į nelaisvę. Jie tiki, 
kad geriau mirti kovoje, negu 
lenkti sprandą prieš apgalėto- 
jus.

Italų nuostoliai buvę maži.
Kada italai nugalėjo danaki

liečius, kelias į Aduvą jiems 
buvo liuosas.

Aduva buvo visiškai tuščia. 
Italų kareiviai radę čia tik mo
teris ir vaikus. IŠ vyrų Adu- 
voj buvo likę tik seniai ir rai
ši, kurie negalėjo stoti ethiopų 
kariuomenėn.

Iš aeroplanų italai pastebėjo,

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra. Eis šiltyn.
Saulė teka ^5:53, sėda 5:23. 

kad ethiopų armija iš Aduvos 
patraukė į Makales pusę. Ma
kale randasi tiesiai į pietus nuo 
Adigrato ir į pietryčius nuo 
Aduvos.
? Tečiaus prie Aduvos dar pa
likę kareivių, , kurie rengiasi 
slaptomis šaudyti į italų ka
reivius naktį.

Kitas pranešimas apie 
mušius prie Aduwos
RYMAS, spalip 5 d.— Prieš 

paimsiant Aduvą, italų kariuo- 
mentė turėjo sunkią kelionę 
per kalnus. Kalnuose pasislė
pę ethiopai slaptai šaudę į ita
lų kareivius. Kada ethiopus 
numalšindavo kulkosvaidžiais, 
tai jie neužilgo pradėdavo šau
dyti kur nors kitur iš kalnų.

Eidami Aduvon, italai tikė
josi mūšio, bet turėjo muštis 
tik su pasislėpusiais kalnuose 
danakiliečiais. Vyriausioji et
hiopų armija pasitraukė iš 
Aduvos nestojusi j mūšį.

Italų kariuomenė ėjo Audvon 
vadovybėje generolo Maravig- 
nos.

Italų karininkai apskaičiuoja, 
kad tarp Aduvos ir Adigrato 
yra tarp 20,000 ir 25000 ethio
pų kariautojų, šitoj apielinkė- 
je prieš juos eina apie 75,000 
italų kariuomenės.

Italų kariuomenė daugiausia 
susideda iš juodveidžių— tokių 
pat kaip ethiopai. Italų ka
rininkai tiki, kad ethiopai et- 
hiopams greičiau pasiduos. 
Priešakiniai italų pulkai yra iš 
vienų juodveidžių.

Ethiopų karalius 
siunčia savo 
sostų frontan

ADDIS ABABA, spalio 5 d. 
—šiandien ethiopų imperatorius 
Haile Selassie išsiuntė savo ke
liaujamą sostą, o taipgi savo 
drabužius ir šautuvus j fron
tą, būtent į Dessie. čia jis stos 
priešaky savo armijos.

Dessie randasi 150 mylių nuo 
Mussa Ali, kur italai pirmiau
sia mėtė bombas.

Imperatorius keliauja aero
planu. Jis neketina ilgai būti 
vietoj, bet pagal reikalo skrai
džioti aeroplanu iš vieno fron
to į kitą.

Italų kariuomenė už
ėmė Aduwos miestą 
Ethiopijoj ir rado jį 
apleistą.

2000 ethiopj žuvo nuo 
italų kulkasvaidžių 

. prieš italams atei
siant j Aduwą.

Adigratas dar tebesąs 
ethiopų rankose. Ethi
opai ties Adigratu at
ėmę keletą šautuvų 
nuo italų.

Tautų sąjungos taryba 
šiandien išgirs rapor
tą kas kaltas Italija 
ar Ethiopija, ir vei
kiausia nutars, kad 
Italija.

Prezidentas Roosevel- 
tas paskelbė ginklų 

. embargo, uždraudimą 
parduoti ir vežti gin
klus kariaujančioms 
šalims.

Tautą Sąjunga tur 
būt nukaitins Italija 

(f

GENE VA, Šveicarijoj, spalio 
5 d.— Tautų sąjungos taryba 
išrinko komitetą iš šešių žmo
nių ištyrimui klausimo, kas yra 
užpuolikas ar Italija ar Ethio
pija. Į komitetą įeina atstovai 
nuo šių šalių: Anglijos, Fran
ci jos, Portugalijos, čili ir Da
nijos.

Tautų sąjungos tarybos po
sėdyje buvo duotas žodis Ethio- 
pijos atstovui Teklei Hawaria 
tui (Tekle pas ethiopus yra vy
riškas vardas).

Ethiopijos atstovas kukliu 
(monotonišku) balsu maldavo 
tautų sąjungos, kad atsišauktų 
prie Mussolinio ir prašytų jo 
tuoj aus sustabdyti žmonių sker
dynes. 7

Vienok Ethiopijos atstovui 
buvo pasakyta, kad tautų są
junga dar negali to padaryti, 
nes dar nenutarė, kas yra už
puolikas, ar Italija ar Ethiopi
ja. ? ;

Tautų sąjungos tarybos pa
skirtas komitetas savo posėdy
je jau pagamino raportą, ku
riame veikiausia bus pripaži
nęs, kad Italija yra užpuolike 
ir todėl prieš ją turi būti pavar
totos sankcijos.

Raporto turinys dar tebėra 
paslaptyje. Bet lengva yra at
spėti, kad raportas pasmerkia 
Italiją, nes Anglijos atstovas 
Edenas yra visai patenkintas 
tuo raportu.

Raportas bus paskelbtas pa- 
nedėly 5 vai. po piet.

GIBRALTARAS, spalio 5 d. 
—Dar du Anglijos kariški lai-, 
vai atvyko iš Anglijos į Gibral
tarą. Tai Leander ir London- 
dery. Neilgai laukę jie vyks 
Į rytus.

Ethiopijos karo žemlapis

Žemlkpy parodyta, kur randasi Aduvos miestas, kurį užėmė italų kariuomenė. Į rytus (dešinėje) 
nuo AduvoįS* $ra Adigratas, kurs galbūt dar. tebėra ethiopų rankose. Aplink Adigratą gyvena 
tie narsus./danakilieČiai, kurie ^trukdė italams užimti Aduvą, kadi'ethiopų armija traukėsi iš
Aduvos į pietų pusę.

Kaip išrodo ethiopų 
Aduvos miestas

L ADDIS ABABA, spalio 5 d. 
—Aduva yra labai reikšmingas 
ethiopams miestas. Tai jų ne- 
prigulmybės lopšys. čionai 
Ethiopijos imperatorius Mene- 
likas 1896 metais galutinai su
mušė italus ir užtikrino ne
priklausomybę Ethiopijai.

Aduvos miestą sudaro kele
tas tūkstančių bakužių su šiau
diniais stogais. Jos yra suli
pintos apie didelį 6000 pėdų 
augštumo kalną.

Gyventojų kiemai yra perda
linti iš žemių padarytomis 
sienomis. Tvirtų namų Aduvoj 
beveik nėra, išskyrus keletą 
naujoviškesnių patalpų. Yra 
gražus švedų misijos namukas, 
kur yra duodama medikalė pa 
gelba. Tai į tą namuką, o ne 
į ligoninę, italai turbut metė 
bombas.

Į šiaurę ir vakarus nuo Adu
vos yra augšti sunkiai perei 
narni kalnai. Į pietus ir vaka
rus yra derlinga lyguma. Kitoj 
lygumos pusėje yra miestas 
Aksum, kur yra ethiopų švent- 
namis su bibliška Pažado Arka. 
Ją čia atvežęs iš Jeruzolimo se
novės Menelikas, Solomono ir 
karalienės šebos sūnūs. 1
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Didelė stoka sviesto 
|| Vokietijoj

BERLYNOS, spalio 5 d. — 
Berlyne yra areštuojamos mo
terys, kurios perkasi daugiau 
kaip pusę ąvaro sviesto. Poli
cija daro gatvėse kratas ir at
ima sviestą nuo tų, kurie tu
ri daugiau kaip pusę svaro. 
Valdžia prašo, kad žmonės prfc* 
neštų policijai apie kiekvieną, 
kurs tik taupo sviestą ir tau
kus.

Italų armija eina pėr 
baisius gyvatynus 
ir skruzdėlynus

ASMARĄ, spalio 5 d.— Ita
lams eiti Ethiopijon yra labai 
sunku. Labai karšta. Saulės 
spinduliuose galima iškepti. Ke
lių nėra. Jaunai italų armijai 
reikia eiti šuntakiais arbaver- 
bliudų karavanų takais.

Inžnieriai skubiai taiso šio
kius tokius kelius motorams 
pravažiuoti. Per Belesos upę 
inžinieriai turėjo padaryti tven
kinį iš akmenų. Kareiviai ei
na pėsti per tirštas dulkes. Mu
lai neša kulkasvaidžius.

Kadangi maisto negalima 
vežti, kareiviai turi gintis dau
gybę gyvulių maistui.

Pakeliui italų armija buvo 
užėjus didelius dešimties pėdų 
augštumo skruzdėlynus. Inžinie
riai turėjo prakirsti kelią per 
tuos skruzdėlynus.

Italų kariuomenė yra nusitę
susi šuntakiais per daugelį my
lių. Tais pačiais šuntakiais ke
liauja ethiopai su savo asilais 
ir visai nei nežiūri i beeinan
čius kareivius.

Kaikur italų kariuomenė jau 
pritruko vandens. O tai dar 
tik pradžia. Rytinėje Ethiopi
joj visai nėra vandens.

Asamo baseine, kuriuo ita
lai slinko prie Aduvos, gyvena 
tik gyvatės, hyenos ir kiti plėš
rus žvėrys.

3000 metų senumo britvos ras
tos ties Vienos miestu

VIENNA, spalio 5. —Netoli 
Viennos Kohlenbergo kalnuose, 
bekasant perkasą keliui, darbi
ninkai užtiko keistas britvas. 
Pasirodė, kad jos yra 3000 me
tų senumo.

Adigratas dar 
ethiopų rankose

LONDONAS, spalio 6 d.— 
Italai buvo pranešę, kad jie pa
ėmė Adigratą nuo ethiopų. Te
čiaus iš Addis Ababos praneši
mų matyt, kad Adigratas te
bėra ethiopų rankose. Jeigu 
italai buvo paėmę Adigratą, tai 
gal ethiopai tą miestą nuo 
jų atsiėmė. Bet veikiausia 
panešimas apie Adigato pa
ėmimą nebuvo teisingas.

Ethiopijos valdžios paneši
mas sako: “Italai paėmė Wa- 
yetos ir Enguelos miesčiukus 
netoli Adigrato, bet Adigrato 
jie dar nepasiekė.

“Įvyko karštas susirėmimas 
tarp Ras Seyumo ir generolo 
De Bono spėkų. Ethiopiečiai 
paėmė nelaisvėn vieną italų ka
pitoną ir tris Eritrėjos kari
ninkus ,o taipgi atėmė nuo ita
lų du kulkosvaidžių ir dešimtį 
šautuvų.

“Nebuvo užmušta nei vieno 
ethiopų karininko, bet iš abie
jų pusių krito nemažai karei
vių”.

Italų bombos neša 
mirtį ethiopams

ADDIS ABABA, spalio 6 d.— 
Ethiopų karaliaus strategai pa
reiškė, kad italų paėmimas 
Aduvos nėra didelė pergalė.

Valdžios išleistas pranešimas 
sako, kad šešiolika italų aero
planų bombardavo ir kulko
svaidžiais apšaudė miestus Ta- 
bečą ir Ambaserkųtą Walkaito 
ir Eritrėjos parubežyje. Užmu
šė ir sužeidė daug civilių gy
ventojų.

Ogadeno provincijoj į miestą 
Gorahai italai metė 300 bom
bų, iš kurių 100 sprogo, ir už
mušė šešis žmones, o penkioli- 
ką sužeidė.

Chicagai Gręsia 
Pieno Stoka

Farmeriai Chicagos apie- 
linkėje yra pasiryžę strei
kuoti iki pergalės.

Pieno pardavėjų sąjunga 
taipjau yra pasiryžus ne
pasiduoti.

Pieno nebeateina Chica- 
gon. Daug pieno yra išver
čiama bevežant Chicagon. 
Jau šiandien Chicagoje bus 
didelė stoka pieeno. šian
dien po piet gubernatorius 
Horner turės pasikalbėjimą 
su abiejų pusių atstovais.

Ispanijos princas 
—vesiąs princesą

RYMAS, spalio 5 d.—Ispa-
nijos rojalistai labai žingeidau- 
ja sutuoktuvėmis Ispanijos 
princo Don Juano su princesą 
Maria Bourboniute. Don Jua- 
nas yra Ispanijos ex-karaliaus 
Alfonso sūnūs ir yra nebesan
čio sosto įpėdinis. Jo brolis ne
teko įpėdinio teisių, kad jis 
vedė “paprastą” mergaitę iŠ 
Kubos. Bet Don Juanas ne
nori išsižadėti kadir nesančio 
sosto įpėdinio teisių ir užtai 
ima sau už pačią tikro karališ
ko Bourbonų kraujo princesą. 
Jo tėvas buvęs karalius Alfonso 
betgi, pasiliksiąs dar karalium, 
kadir be sosto, ir toliaus va
dovausiąs Ispanijos rojalis
tams, kurie jį nori sostan su
grąžinti. Vestuvės Don JuanC 
su princesą Maria busiančios 
labai iškilmingos.

Francija formaliai 
atsakė Anglijai

LONDONAS, spalio 5 d.— 
Franci jos ambasadorius Gorbin 
šiandien inteikė Francijos at
sakymą j Anglijos klausimą, ar 
Francija padėtų Anglijai savo 
kariškais laivais, jeigu Anglijos 
laivyną netikėtai užpultų Itali
ja Viduržemio juroje.

Francijos atsakymas inteiktas 
Anglijos užsienio reikalų minis- 
terio padėjėjui Robertui Vasit- 
tartui.

Kas tame atsakyme yra pa
sakyta dar nežinia, bet spėja
ma, kad Ffancija sutiko padė
ti Anglijai su tam tikromis są
lygomis.

ADDIS ABABA, spalio 5. - 
Šiandien 8 vai. ryto italų aero
planai mėtė bombas į Dessye 
miestą, aplink kurį yra su
spiestą daug ethiopų kariuome
nės. Čia buvo ir Ethiopijos 
karo ministeris Ras Mulugeta. 
Dessye miestas gal bus ethio- 
piečių apleistas.
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KORESPONDENCIJOS

bankrotu ir

Phone Boulevard 7042

ADVOKATAI

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

Kenosha, Wis

8307 Lituanica Avenue

Phone Canal 6X74

Phone Monroe 8877

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos*

nes 
ne-

kurėję—Čiurlionio 
lerijoje, Kaune.

4333 - 
namą

m o 
mo 
dar 
me-

k®"

Antanas Lauraitis, 
19th avenue, nupirko 
Patarnavo Martin’c Realty Co. 
Mums yra smagu, kad musų 
darbštus kaunsilmanas •• pade
da ne tik kitataučiams, bet ir

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

kaštuoja Šiaulių miesto 
savivaldybe

mus
paslaptys, kurii 
negalima pašte

■ M N. ' ‘ . 1

Dar keli žodžiai apie neti
kėtai pp. Martinąpi ,i

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Viso vals

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčids 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

'Telefonas Republic 9600.

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki S valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rpz. Tel,_Victory 2343

SALAKAS 
ęiaus ukmųikamą $ įsakyta1' iriuo 
turimos žemės kiekio suvežti 
į mieątelj atatinkamą kiekį 
tam tikro, didumo akmenų. 
Tais akmenimis jau pernai me
tais buvo išgrįsta Ministerio 
Tūbelio gatvė, o dabar pradė
ta grįsti ir turgaus aikštė. 
Prieš kurį laiką kraštai gat- 
,vių buyo apsodinti medeliais, 
vieni iš jų išbujojo, o kiti ap
daužyti nudžiūvo.

Pasižvalgius PQ Wis- 
consin valstijąOxbo 

apielinkėje

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

ketai pp. Martįnąiri suvilgtą 
jų penkiolikę

j Daug riešutų.
| Seni žmonės sunkiai mena 
kada butų buvę tiek daug rie
šutų, kaip šiemet.

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Ehones Canal 2515—Cicero 5927

galite 
visada 

sutaupyti 
apie

Tūkstančiai 
visoj Šalyj, 
iki $3.00, 
kaina tik . 
$2,50 vertas maleva 
grindinis -------------------------
5 galionai skysto cemento 
stogams ___
$3.00 slidus, 
enamel ..— 
Didžiausias 
malevų ir enamOl visame _____
viskas nuo 1/3 iki 1/2 pigiau. 100% 
garantuota arba grąžinami r*“*“* 
Pirkit artimiausioj krautuvėj.

PAINT EXCHANGE OF 
, CHICAGO 

Irth? MIL.WAUKEE AVĖ. 
6836 S. HALSTED ST. 

2274 EL8TON A VE. 
Telefonai: Arini toge 1440,

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybė

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

1638 So. 50 Avė. Phone Cicero 8656 
Office 4930 W. 13 St. Cicero 49

Lietuvių Dailės, 
rengiant pirma- 

lietuvių meno 
to, harmonizavo

siskyre su regimu pasauliu, 
nes jis visą gyvenimą Čiurlio
niui buvo perankštas ir per- 
žiaurus. Toks jau visų genijų 
likimas...

A. MASALSKIS
Phone Boulevard 4189

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dt* A* A» Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

MoteriSku, Vyriškų. Valkų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti Slst Street 

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

diena.

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

LX Z0LP
1646 West 46tli Street Phones Boulevard 5203-8413

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Ąvenuę Phone Lafayette 3572 Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

Žymįausi 
“Rex 
osas” 
ti. Šie jo kuriniai 
kios mokyklos, nes jis 
rankiškas, pats savo 
mokyklą ir jos pasaulį

Nuo Reuma+išlcų Skausmą 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikiu greitą ir tikrų 

palengvinimų

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. "VVestern 
Avė., 2nd floor 
Heiplock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Prakalbos bus ne- 
Todėl ne- 

laiku

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

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 So. RocKwell St. 
Telephone': Republic 9723.

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

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Anglų vietinė socialistų 
kuopa rengia prakalbas spa
lių mėn. 9 dieną 
įvyks Gennan 
Home patalpose 
vai. vakaro, 
iš Milwaukee, 
meras Daniel H

Rengėjai prakalbų užprašo 
lietuvius dalyvauti šiame su
sirinkime 
paprastai įdomios 
suvėluokite, bukite 
Įžanga visiems veltui

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8- vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Ofisas ir
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną,

turė|o good tiriie. Buvo viskp 
iki soties. Ačįu pp. Sįmapąii- 
skiains už sumanumą, o ypa
tingai už pasidarbavimą drau
gams H. Labanauskui i^ ga
biam F. Jankauskui,; Tikrai; 
jų buvo sunkus darbas,

Kaip tęmijątų; tamę vakare 
linksminos pp. J. Peleckįaji, 
kurie myli sueigas su pirmei
viais, gražią! gyvena, turi dvi; 
dukteris ir sūnų. Viena duk
tė yra išėjusi už vyro. Sūnūs 
baigė high school. Pats p.
Pelieckis ir sūnūs dirba Am.
Brass Co., o duktė dirba 
Cooper Co. pp. Peleokįai turi 
gražų savo namą ir kelis lo
tus. — C. K. Braze.

Lietuvos Genijus ir Dvasios Milžinas Mi 
kalojus-Konstantinas Čiurlionis

M. Čiurlionis buvo trišakis 
kūrėjas: dailininkas, kompo
zitorius ir poetas. Žinomiau
sias jis kaipo tapytojas, nes 
ši jo kūrybos šaka yra gau
singiausia. Jo tapybos kurinių 
negali išuiškiiitį 'htpąsakoti? 
Juos reikia , pačiam suprastų 
matyti ir jausti, Įšigylinti į tą 
dvasios pakilimo pasaulį, ku
riame Čiurlionis gyveno. Jo 
kuriniai yra dvasingi ir nus
tingi. Juose vaizduojami ka
žin koki tolimi, nematyti pa
sauliai, kurie šviečia išminties 
spinduliais. Visuose savo ta? 
pybos kuriniuose Čiurlionis 
sprendžia sunkiai supranta
mas problemas. Juo ilgiau 
mes stovime prie jo paveikslų, 
juo aiškesnė mums darosi jų 
mintis, prieš mus atsiveria 
tos kūrėjo 
pripuolamai 
bėti.

RASEINIAI. — Pa^taruojiu 
mętu vięnintelis produktas, ku
rio realizayimas ūkininkui ne^ 
kelia ypatingų sunkumų, yra 
pienas. Todėl plačioj apylin
kėj daugumas didesnių ir vi
dutinių ūkininkų pradėjo vež
ti pieųą į pienines.

Sąryšy su tuo Raseinių pie
no pęrdirbimę b-vėą kasdien i- 
nė produkcija siekia 17—18 
centnerių sviesto ir b-vė ga
mybos kiekio atžvilgiu užima, 
regis, trečią vietą Lietuvoje.

Rinkoj karvių kaina tvirta 
su kilimo tendencija. Už gerą 
karvę mokama net 200 litų, už 
vidutinę 100—150 litų.

Vidutinis obuolių derlius.
I Obuolių • užderėjo vidutiniš
kai. Obuolių literis kaštuoja 
30—50 et. -

Oxbo randasi apie 425 mylias 
nuo Chicagos Sawyer & Price 
kauntėj, Wis. čia didelis miš
kų plotai. Gyvenimas gal bus 
kada nors gražus, ba dabar tik 
pradedą žmonės apsigyventi.. 
Miškai daugiausia priklauso 
Heinz kompanijai.

žmonės, kurie čia apsigyve
nę, yra naujakuriai, tik pradė
ję budavotis. Nameliai būda
vo jami iš apvalų medžių (rąs ; 
tų). Namai statoma ne vie
nodai kai kurie gulsčiais rąs
tais, o kiti stačiais. Pastatyti 
jie betgi atrodo tik bakūžėmis. 
Bet žmonės juose gyvena ir 
kelmus lupa, valo žemę.

žeme nebrangi, ji parduoda
ma nuo 25 bentų iki $15 ake- 
riui. žemė išdalinta plotais po 
50 akrų. Prie ežerų ir upių 
žemė brangesnė, kadangi čia 
budavojasi resortai. Kurie turi 
nors porą katedžių, tai ir ato- 
stogininkų susilaukia. Už ma
žą katedžių neblogą rendą gau
na.

Žinoma, kad jie resortus tu
ri tik kokius 3—4 mėnesius. 
Bet reikia pasakyti, kad visais 
metų sezonais, nors ir rečiau 
nei vasarą, katedžiai išrenda- 
vojama, pavyzdžiui žuvauto- 
jam, medžiotojams ir t. p.

Apie Park Falls yra gražus 
4,000 gyventojų miestelis, čia 
randasi popieros fabrikas, kurs 
dirba gerai.

Ūkininkai gyveną Park Falls 
apielinkėj daugiausia verčiasi 
pienu. Laiko karvių, ba čia 
auga dobilai ir kitoks gyvu
liams pašaras. ■ Kornų begali 
•užauginti, ba peraiikstirprade
da šalti. Ir pasitaiko, kad net 
liepos ir rugpiučio mėnesiuose 
yra šalnų.

Apie Phillips, Wis., gyvena 
lietuvių, bet nebuvo progos su
sitikti su jais. Lenkų yra,daug, 
visi jie ūkininkai.

Atrodo, kad mažam ūkinin
kui arba gyventojui pavalgyt 
čia trukumos nėra, ba jiems 
ir pati gamta padeda mai
tintis. Mat, miškuose daug 
visokių žvėrių, pąv. stirnų ir 
zuikių, upėse žuvies. Vasaros 
laiku, kur miškai nudegę, au
ga daug aviečių. Šeimininkė 
namų, kuriuose aš gyvenau, 
prisidėjo 260 kvortų aviečių. 
O tų grybų tai neišrinksi. Man 
tikrai patiko ten gyventi.

■—J. Jasinskas.

Prakalbos 
American 
Pradžia 8 

Kalbėtojas bus 
Wis., miesto 
oan.

A.L.Davidonis, 
4910 S. 'Michigan Avė.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijoj telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Čiurlionis, kaipo muzikas, 
dar ir dabar neįvertintas, nes 
jo didieji kuriniai ligšiol net 
muzikams nežinomi. Tik St. 
Šimkus jo “Jurą” paruošė 
simfoniniam koncertui. Šim
kus sako, kad mes dar netu
rime orkestro, kuris pajėgtų 
tą didįjį muzikos kurinį išpil
dyti. Taigi, Čiurlionis ir mu
zikoje buvo nemenkesnis ge
nijus, kaip tapyboje. Poezijoje 
jis mažiausiai žinomas, 
čia iš tiesų jo palikimas 
gausus.

Liūdnas, vargingas ir 
gmgas buvo šio genijaus 
venimas ir mirtis. Panašus 
buvo ir jo kurinių likimas. Jie 
buvo išblaškyti, išmėtyti, o 
daugelis1 žuvo svetimų žmonių 
rangose. Dabar dauguma Čiur 
lionio tapybos 'kurinių jau su
rinkta ir jie sudėti didžiojo 
kūrėjo—Čiurlionio vardo ga-

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West Marąuette Road 

arti Western Avė. Hemlock 7828

Be senelių prieglaudos Re- • 
kyvos dvare, miesto savivaldy
bė pačiame rnipste, Pagyžių 
gatvėje turi išnuomavusi kelis 
senus namus, kuriuose apgy
vendina neturtingus senelius, 
kurie dar patys įstengia sau 
patarnauti: išsivirti maistą, iš
skalbti* ir t. p. darbus atlikti. 
Tie seneliai gauna maistą ,kurą 
ir drabužius natūra ■•ir- patys 
minėtuose namuose apsitvarko. 
Kadangi namai, kuriuose, tie 
globojamieji gyvena, visiškai 
pasenę ir netikę dr, be to^ yra 
ne savi, bet nuomojami, tai 
miesto savivaldybė sumanė dar 
šį rudenį pradėti^ statyti tu f 
tikslu savus narniis Vyšnių gat
vėje, už maudyklių. Namai nu
matyta statyti mediniai, ap
skaičiuojant juos šimtui gyvęų-j 
tojų. (Dabar globojamų sene 1 
lių yra apįe 70,);.namai 
bus statomi savame sklypej tai 
globoj alpiems sęrfeliąms Jįįjisįąs 
duotas' dąržas, kurį pajėgesni 
seneliai gąlęs paiFasarj dirbti.’ 
Šiauliai galės ęia|įdžįą|igti dai' 
vienu naudingu |oęialinių pa- ‘ 
statu. ' '

Kiek kaihuoja miestą savi-

Šiaulių miesto savivąlidybeje 
■ir visose jos įstaigose (ligoni
nėje, elektros stoty, sk^rdyk- 
ĮpĮ; kt) tarnai t vįsp ię>6 

dienas visiems; kas 
mėnuo išmokama algų 35>4^0 
litų, 'taigi,1: kiekviehm' šiau 
liįčiui tenka mokėti kas mėnuo 
savo miesto įstaigų tarnauto 
jams maždaug 1 litą ir 50 cn.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

NAUJIENOS, Į1L
saviškiams 
nai.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 _N. Dearborn St,
Kamb,
Namų ofisas-
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30, 

* - TZ. ‘ ‘
Ketvirtadieniais

kuriniai yra: 
‘Žalčių sonatos”, “Cha- 
Saulių sonatos ir” ki- 

nežino jo- 
sava- 
meno 
suku-

Rugsėjo 10 dieną visa Lie- katastrofą, kuri jau buvo nu- 
tuva minėjo savo genijų ir jaučiama: jis apsirgo proto 
dvasios milžiną Mikalojų-Kon- liga. Kurį laiką dar gydėsi 
stantiną Čiurlionį. Tą dieną Druskininkuose, bet tai nieko 
suėjo lygiai 60 metų nuo jo nepadėjo. Daugiau kaip me- 
gimimo. Jis gimė 1875 metais, tus laiko prisikankinęs ties 
Dainavos krašte, Varėnos mie Varšuva proto ligų sanatorj- 
stelyje, neturtingo vargoninko joje, musų genijus mirė 1911 
šeimoje. Jo tėvas, Mykalojų m. kovo mėn. 31 d. Palaidotas 
pramokęs rašto ir skaitymo, J Vilniuje, Rasų kapinėse. At- 
apie aukštesnius sunaus mok
slus nė negalvojo, nes neturė
jo lėšų. Tačiau dar gana ank
sti jaunasis Čiurlionis linko į 
meną. Juo susidomėjo dr. 
Markevičiaus, kuris Mykalojų 
pradėjo mokyti muzikos. Čia 
ir pasireiškė jo nepaprasti ga
bumai. Dėl to dr. Markevičius 
jį rekomendavo kun. A. Ogin
skiui, kuris 14 melų Mykalojų 
pasiėmė pas save į 
Ketverius metus jis grojoįkip* 
nigaikščio rūmų orkestre.

M. Oginskis, pažinęs ir įsi
tikinęs neabejotinais Čiurlio-! 
nio gabumais, leido jį mokytis 
į Varšuvos konservatoriją, ku 
rią 1900 metais Mikalojus ir 
baigė. Čia besimonkydamas, 
jis parašė pirmą savo muzi
kai i nę poemą “Miškas” ir dvi 
harmonizacijas “Polonez” ir 
“Fuga”. Šie jo kuriniai visur, 
turėjo didelio pasisekimo ir 
už juos M. K. Čiurlionis gavo 
vieną premiją. Tai paskatino 
kunigaikštį Oginskį dar dau
giau padėti pasireiškusiam 
genijui.

1901 melais Čiurlionis pra
dėjo studijuoti Leipcige pas 
geriausią muzikos teorijos 
profesorių. Tačiau kun. M. 
Oginskio įnirtis suardė visus 
jo planus, jis turėjo nutraukti

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 SL
______ Tel. Boulevard 1401_______

Phoįrn Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 
2201 West 22nd Street’
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pa^al sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

M. K. Čiurlionis tapyti pra
dėjo turėdamas 30 metų am
žiaus: Iš pradžių jis-piešdavo 
tik atvirutes savo pažįsta
miems. Kurį laiką buvo 
kytoju dvejose paišybos 
kyklose. Tačiau metęs šį 
bą, pradėjo savarankišką 
no gyvenimą. Pirmieji jo ta
pybos kuriniai yra “Girios 
muzika”, “Laidotuvės” ir
“Tvanas.” Tai buvo drąsus
užsimojimai.

1907 metais, , Čiurlionis ap
sigyveno Vilniuje, kuriame 
buvo aktyvus lietuvių visuo
menės narys. Jis daug prisidė
jo steigiant 
Draugiją ir 
sias lietuvių 
parodas. Be 
dainas, organizavo lietuviškus 
chorus ir tt. Vasaromis važi
nėdavo po Lietuvą, paišydavo 
kryžius ir rinkdavo sau j;eiba- 
lingą dailės medžiagą. Pasa
koja, kad kurdamas savo pa
veikslus, jis dažnai tamsiame 
kambaryje prie drobės su tep
tuku rankose išstovėdavo 
daugelį valandų, visai pamirš- Skelbimai Naujienose 
damas valgį ir poilsį. Toks, duoda naudą dėlto, 
dvasinis įtempimas, savo vai- kad pačios Naujienos 
zduotės sukaupimas, priartino yra naudingos.

MALEVOS
Likusios nuo

AKIUSPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
___ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso. 
Akinių Dirbtuvė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvąją Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

_____ Kiti Lietuviai paktar-ai.

Dr. Margiris 
3325 So. ’Halsted St

Valandos: nuo 10. r. iki 2 tx> pietų, 
ir ritio 6 iki 8 vakaro.

’ Šventadieniais tik susitarus
Phone Boulevard 8483

1431-1434—Tel. Central 4411-2 
■3323 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 1310.
Sekmadieniais- 

pagal sutarties.

nuo gaisrą 
ant visu 
tlnomą 

visoj 
Šalyj 

malevą
malevos galionų, žinomos 

pardavinėjamos kitur visur 
musų $1.00 

$1.25 
$1.95 

: b.B!1“.....   $1.50
ir geriausias pasirinkimas 
enąmOl visame mieste —

pinigai.arba

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 
Nedėliomis pagal sutarti.
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DAR IR DABAR YRA TOKIŲ BAISYBIŲLietuvos Naujienos

gyvenimo

Gyvulių ir mėsos rin

Rūpestinga policija

TURNER BROS
Kauno Universiteteauk

TYPEWRITERS
Pridedant 1 centą—kita didelė Lempa dykai

Marijampulė

o, apskaitliavimo arba mai

visa

JOS. F. SUDRIK, Ine
Gerkit ir Reikalaukit

Maisto

1929 m. sulaikytojo tėvas Li
sauskas iš Tamulevičiaus pir

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

nathan
KANTER

Mandnis kontraktorius. Nepa 
jčgia cerkvės iškraustyti. Pa 
rodė artimo meilę

Krautuve at
dara nedelio- 
mis iki 5 vai. 

po pietų

3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

Vi naminę degtinę — 
šeima kalėjiman

gauti 
ark- 
mal-

ventoją Konradą Lisauską, 24 
mt. amžiaus. Kaip paaiškėjo, 
sulaikytasis pats siuntinį už
taisęs ir jį pasiuntęs Tamule- 
vičiiii norėdamas jam atker-

Įvairios žinelės 
Lietuvos

Taiso —PARDUODA— Perdirba

Viešuosius darbus norėtų or
ganizuoti ir vietose.

Negaudami darbo provinci
joj, nemaža bedarbiu iį kaimų

KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir- 
bystės perdirbtą typewriter’j, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir

Žurnalisto stalo, kėdės ir kny 
gų ui skolas parduoti 

negalima.

Pragoto mašinėlės siuntėjas 
jau surastas. *

pro duris. Išmetė, nu
siplovė rankas ir vėl ėmė aiš
kinti žmonėms, kaip reikia pa
gal dievo įstatymus gyventi 
brolius mylėti ir vargšus glo- 
goti. O moteris nuėjo į mies-

PrieŠ porą dienų buvo pra
nešta, jog Vilijampolės gyven
tojui Tamulevičiui kažkas bu
vo prisiuntęs siuntinį su sprog
stama medžiaga. ’š. m. rug
sėjo mėn. 14 d. kriminale po
licija Vandžiogalos valsč., Pa 
girių kmir sulaikė to kaimo gy-

Ptetas K< Jakubenas tūlą lai
ką gydėsi Mažeikių apskrity. 
Rugsėjo 14 d. jis vyko į tėviš
kę, bet Biržuose buvo sulaiky
tas ir apie 2 vai. jį kvotė ir 
tikrino policija. Pas Jakubėną 
buvo rasta žoržo Žando ir Vik
toro Hugo' veikalai. Policija il
gokai ieškojo draudimo sąra
šuose, ar tie autoriai yra leisti 
Lietuvoje, ar uždrausti. Pasiro
džius, kad viskas tvarkoje, 
poetas K. Jakubėnas paleistas.

Siūlo sulietuvinti ištaigų 
vadinimus.

Louis B. Reynolds iš Fort Myers, Fla,, yaigščiodamas po netolimą byčįų, po nesenai ten siautu- 
sio uragano, pamatė šį nepaprastą gyvūną, kurį ir nufotografavo. Bef kada jį bandė pagauti, 
jis pasislėpė apielinkės pelkėse ir niekas daugiau jo nebematė. Jis buvęs kokių 6 pėdų ilgumo ir 
labai primenantis jau senai išnykusius priešistorinius gyvūnus.

tikėkite tam kunigui, jis tikra 
lapė, vienaip kalba, o kitaip 
daro, štai jums ir įrodymai: 
čia bliuska suplėšyta, o čia ant 
rankų ir sprando mylėnės nuo 
stiprios kunigo rankos...

Didžiausia šiauliečių piktybė 
tai krizis, bet taupumu prieš 
kitus miestus šiauliečiai gali 
pasidižiuoti. Ypatingai ryškiai

AT YDA: Budriko nedėldienio programo 
laikas permainytas. Programai bus 

iš stoties WAAF nuo 1:30 po pietų.

firmai
vardas, b) pavadinimui keisti 
(jei firma sudaryta akcinių 
bendrovių pagrindais), reik 
šaukti susirinkimus, keisti įs
tatus ir t. t.

veržiasi į miestus, 
čia rasti darbo. Tačiau miestų 
savivaldybėm su nedarbu ko
voti irgi sunku, tai atatinka
mose įstaigose iškeltas klau
simas platesniu mastu viešuo
sius darbus suorganizuoti pro
vincijoje prie valsčių savival
dybių.

Lietuviško#
Degtinu

; Kadangi ministerių kabine
tas nepakeitė įstatymo dėl ad
vokatų profesorių, tai iš teisių 
fakulteto pasitraukė profeso
riai Bieliackinas, Stankevičius 
ir Tumėnas. Čivil teisę vieton 
Bieliackino skaitysiąs prpf. 
Šalkauskis, baudž. teisę doc. 
Žalkauskąs, vieton Tumėno 
komunalinę t^isę , doc. Krivic
kas.. Nuo spalių 1 d. Teisių 
fak. pakviesti viršetatiniais 
atsistentais > resp. prezidento 
sūnūs , Julius Smetona ir p. 
Mačernis.

Visose AlinUe 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Kauno miesto savivaldybės 
statybos skyrius kai kurioms 
įstaigoms ir firmoms, turin
čioms nelietuviškus vardus, 
siūlo pasivadinti lietuviškais 
vardais. Firmos aiškina, kad 

nku, nes a) 
feMirblas

Tamulevičius matydamas, kad 
jam už žemę Lisaucko tėvas 
sutartu laiku nesumoka, pro
testavo jo vekselius, ko pasė
koje buvo parduota iš varžyti
nių žemė. Lisauskas jausda- 

kad tėvas tuo yra nu-

Prieš kurį laiką teismo ant
stolis už skolas aprašė vieno 
žurnalisto stalą, kėdes ir kny
gas. Skolininkas teismo ant
stolio veiksmus apskundė apy
linkės teismui. Apylinkės teis
mas skundą išsprendė ta pras
me, kad žurnalistui reik palikt 
stalą ir vieną kėdę. Paduotas 
skundas apyg. teismui, kuris 
apyl. teismo sprendimą ap- 
keitė, neleisdamas iš varžyty
nių parduoti žurnalisto ir kny
gų, nes knygos yra žurnalisto 
darbo pajamos įsigyti priemo
nė.

TYPEWRITER
M 1. ZTL1S. COMPANY

189 WEST MADISON STREET

Sutaupykite $g5 
ant visokių ——

Išdirbysčių

Per šių metų rugpiučio 
mėn. “Maisto” skerdyklos su
naudojo 37,541 kiaulę, 325 
galvijus ir 266 avis bei ver
šius. Be to, Kauno miesto 
mėsininkams paskerdė 1,953 
galvijus, 439 kiaules, 1,953 ver
šius bei avis.

Iš sunaudotų gyvulių “Mai
stas” eksportavo į užsienius: 
984,801 klg. bekono, 932,975 
klg. lydytų taukų, 22.000 klg. 
šaldytos kiaulienos. 11,127 gy
vas kiaules, 193 arklius, 18.000 
klg. konservų, 9.000 klg. pa
ruoštų gaminių, 70.000 klg. 
skerdimo liekanų, 15.000 klg. 
apdirbtų žarnų ir 5.000 klg. 
sūdytų odų. Už visus šiuos per 
rugpiučio mėn. eksportuotus 
gaminius buvo gauta 4.300.000

Mutual LipiCo
4707 So. Halsted St 

TeL YABDS 080S . .

Du gaisrai.
Naktį iš 15 į 16 d. Sasnavos 

valsč. Barštinės km. sudegė 
buv. Tekoriaus tvartai ir klo
jimas. Nuostoliai žymus, nes 
klojime buvo visas šių metų 
derlius.

Tą pat naktį sudegė Sasna
vos pieno nugriebimo punk
tas. Manoma, kad tai padegi
mas. įvykį aiškina.

Malkos vis pinga.
Paskutiniu laiku malkų kai

nos, kurios taip buvo jau že
mos, pradėjo dar labiau kristi, 
šiandien jau nesunku 
gerą vežimaitį, dviem 
liais traukiamą, beržinių 
kų už 3,5 lietus.

BUDRIK FURNITURE MART 
3347-3349 SO. HALSTED ST.

Pamėgdžioja Chi 
cagą ‘

Krautuvė at* 
dara utarn., 
ketvergo ir 

subatos 
vakarais iki 9Gyvulių sunaudojimas rug

piučio mėn. buvo 32% dides
nis už liepos mėn. Visos tin
kamos bekoninės kiaulės pun
ktuose buvo superkamos. Be 
to, buvo nupirkta apie 1,000 
lašinių kiaulių. Galvijai, ver
šiai ir avys buvo daugiausia 
sunaudoti vidaus rinkos rei
kalams.

Paruoštų gaminių ir gyvų 
kiaulių eksportas rugpiučio 
mėn. buvo 100% didesnis, ne
gu liepos mėn., nes buvo par
duota didesni kiekiai lydytų 
taukų ir gyvų kiaulių. Beko
no rugpiučio mėn. buvo išga
benta per 100,000 klg. daugiau 
negu liepos mėn. Kainos beko
nui buvo silpnokos. Kiek ge
resnės kainos Anglijoje buvo 
taukams, tačiau paskutiniu lai 
ku jos vėl kiek atslūgo. Taip 
pat šiek tiek pasitaisė kainos 
šaldytai kiaulienai, kurios iš
vežimas, išnuomojus laivus su 
šaldytuvais* pasidarė prieina- 
mesnis.

Gyvų kiaulių eksportas į 
Sovietų Rusiją eina normaliai.

veikia kai naujas, tik ' • • •

-UŽ $3 Į MĖNESI-
*TAĮPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITĘRIAI* 

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo.
nymo į naują, tėlėfonviokite

Telefonas DEARBORN 8444

Padubysio nuovados polici
ja, gavusi žinių, kad Užčiau- 
šių kaime varoma naminė 
degtinė, nuvyko ir padarė kra
tą pas pil. Vainorą, kur ra
do visą statinę brogos ir kelis 
butelius jau pagamintos degti
nės.

IX. 14 d, Šiaulių apylinkės 
teismas Vainorių Antaną, jo 
žmoną Michaliną ir du sūnūs 
Antaną ir Igną nubaudė po 8 
mėn. kalėjimo ir priteisė mo
kesčių departamentui 1000 li
tų nuostolių.
Brolis iš brolio vinių pavogė.

Sauginių kaime, Padubysio 
vi. iš Petrausko Antano klė
ties dingo apie 8 kg. vinių. 
Petrauskas įtarė vagystėje sa
vo brolį Juozą, kuris buvo pa
trauktas teismo atsakomybėn. 
IX. 14 d. Šiaulių apylinkės tei
smas jo bylą sprendė, rado jį 
kaltu ir nubaudė 4> mėn. ka
lėjimo; ■ ■ ■

aukse.
po 39.50

14 tūbų Radio Chasis, Speaker $QQ Eft 
Tubes—-viskas už   ........ vv«vU

MIDGET RADIOS po ................... $g

taupmas pasireiškia santykiuo- 
se su meno pasauliu. Jei, pa
vyzdžiui, kadaise, gerais lai
kais, į Šiaulius , atvažiuodavo 
gastroliuoti koks nors meninin
kas bei muzikas, šiauliečiai jam 
aplodismentų ir Sielskio gėlių 
nepasigailėdavo, o dabar, kri
zini spaudžiant, aplodismentų, 
tiesa, nesigaili, bet vietoj gėlių 
dovanoja... beveik vienas kiau- 
lapienes ir ramunes. Ir kukliai 
ir pigiai.—šelmis.

Kamp. ROOSEVELT 
RD. ir HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

DABAR GALIT PIRK
TI SAU RUBUS 
IŠMOKĖJIMAIS 

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

Rankom Siūti
SIUTAI—TOPKAUTAI 

OVERKAUTAI

Dabar pasakų pasakoti ne
bereikia. Yra pakankamai fak 
tų, kurie visiškai pasakas at
stoja savo įdomumu ir nenu
sižengia realybei, štai kad ir 
iš šiauliečių gyvenimo.

Ėmė vienas direktorius įmo
nę statyti. Susitarė su rango
vų bendrove, sumūrijo pama
tus, pastatė sienas, uždengė 
stogą ir—baigtas biznis. Bet 
ėmė kažkas apie pamatus taukš
ti, sako, ant pamatų tai tik
riausia ponas nemažai uždirbo. 
Tauškė, tauškė, kol prišaukė 
revizorių. Tie atkasė pama
tus—ir akimis netiki: žiuri į 
statybos aktą—pamatai pažy
mėti 1 metro gilumo, pažiūri į 
duobę—tik 40 centimetrų te
mato. Ir šiaip kasė ir kitaip 
kasė—visur 40 centimetrų ir 
gana. Pradėjo revizoriai kitur 
knaisytis— dar daugiau figli- 
migli surado ir surašė, kaip 
žmonės sako, apie 20 aktų. O 
kad tas direktorius gudrus žmo
gus, abejoti netenka: dar 1922 
metais jis buvo bogamazninku 
ir Marijampolėje paliai bažny
čią brostvas pardavinėjo, o pas
kui išėjo į ponus ir 1930 metais 
jau ėmė sau dangoraižius bu- 
davoti.

štai vėl cerkvė. Ėmė ją ka
daise rusai ir pabudavojo ant 
miesto žemės, bet pasikeitė lai
kai, davė dievas šiauilams to
kį burmistrą p. Valančių, ir 
liepė jis rusams nešdintis su 
savo cerkve lauk, šitam skly
pe, sako, geriau bus sodą už 
veisti. Rusai—teisman. ‘Gynė 
juos įvairus advokatai, dasiva- 
rė iki tribunolo, bet vis tiek 
Valančius išlošė bylą ir išsi
ėmė vykdomąjį raštą cerkvei 
nugriauti. O rusai nutarė 
pagal savo posaki “ne mytjom 
—tak katanjem” gintis iki pas
kutiniųjų. Sako, musų batiuš- 
ka neišneš švenčiausiojo sak
ramento—ir negalėsite griauti. 
O pagal zokoną pasaulietis su 
savo griešnom rankom neturi 
teisės paliesti šventenybę. Vot 
ir paimkit! Jei burmistras 
palies sakramentą— lietuvišku 
Muravjovu apšauksim ir Kra
žius Šiauliuose paminėsim. Da
bar burmistras susimislijo. Iš 
tikrųjų padėtis kebli: nors imk 
ir šventinkis į batiuškas, kad 
turėtum bent oficialę teisę sak
ramentus išnešti. Pyksta bui 
mistraif^r visuomenė ant ru
sų, pučia sau j barzdas 
ir juokiasi.

Prie viso to, kas aprašyta, 
prisideda dar viena katalikiš
ka piktybė. Aną dieną pas vie 
ną kunigą, įvairių geraširdžių 
ir sociališkų organizacijų pirmi
ninką, užėjo paprašyti materia- 
lės pagelbos tūla mokytoja, su
sirgusi ir netekusi tarnybos. 
Ėmė kunigas aiškinti materiai, 
kad jis materialės pagalbos ne
galįs teikti, o teikiąs tik dva
sinę, o moteris ėmė prikaišio
ti kunigui, kad jis per geruose 
kambariuose gyvenąs ir šventą 
evangeliją pamiršęs. Supyko 
kunigas, čiupo moterį už spran
do ir

MES PARDUODAM:
KUPPENHEIMER, GGG, 
TED LEWIS IR KITU 
AMERIKOS GERIAUSIU 
IŠDIRBYSČIŲ ... VIRS 4000 
RUBU PASIRINKIMUI.

mas
skriaustas ir sugalvojęs Trinu 

kęs žemės, bet iki šiam laikui1 levičiui pasiųsti pamirką siun 
buvęs dar nemažai skolingas, j tinį.

49.50
34.50
’7.95

Lietuvos Banko aukso fondas 
š. m. rugsėjo 15 d. siekė 34,02 

mil. litų;
užsienių valiuta ..........

mil. litų;
diskontas ir paskolos ....

mil. litų;
banknotų apyvarta .......

mil. litų.
Banknotų padengimas 

su sudarė 36,9%, o auksu ir 
valiuta — 42,4%.

“Kuntaplis” nubaustas
Už tilpusią “Kuntaplio” 

numeryje karikatūrą 
žvejai” Kauno m. ir apskr. ka
ro komendantas “Kuntaplio” 
leidėjus nubaudė 100 litų arba 
7 paroms arešto.

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ
Dining Room Setai vertės 

$100.00 už.£....................
2 šmotų Parlor Setai vertės

$75.00 už ...... .....................
Floor Lempos vertės $15.00 

tiktai už ........................

tikėdamiesi (Ui pasivaiinėjimą dviračiu —
3 mėn. kalėjimo.'

Pataičių kaime, Šiaulių vi. 
iš pil. Petrausko kiemo dingo 
Palubinsko Antano dviratis, 
kurį, kaip vėliau paaiškėjo, 
pačiupo ir nuvažiavo Petraus
kas Petras. Teisme kaltina
masis kaltu neprisipažino ir 
aiškinosi .buvęs nevisai blai
vus, paėmęs dviratį pasivaži
nėti ir vogti visai nenorėjęs* 
Apyijinkės teismas IX. >14 d. 
sprendė bylą ir Petrauską P. 
nubaudė 3 mėn. kalėjimo.

“L. ž.”

JOHN P. EW Al J)
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, ėtc., atsišau

WW^t»iStreėt
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VES
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NAUJIENOS
* The UthuaniaB Daily Newa 
Pobhshed Daily E^cępt Sunday by 
The Lithuanlah Naws Pub.» Co.» Ine.

1739 Soufh‘Hhhstbd Street 
Telephone CANal 8500 ,5

Subterlption. Ratas: ,J H 
18.00 per year In Canada ? 
$7.00 per year outside of Chicago 
<8.00 poe year in Chicago * 
to per copy.

Entered as Second Qass Mattel 
March 7th 1914at the Post Office 
of Chicago, UI. nnder the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
M. Telefonas Canal 1500.

Apžvalga
LIETUVOS SPAUDA APIE 

FELIKSO VAITKAUS 
SKRIDIMĄ

Pabaigoje pereitos savaites 
atėjo iŠ Lietuvos laikraščiai su 
žiniomis apie Įeit. Felikso Vait
kaus skridimą per okeaną. Pir
mutinės žinios įdėtos “Lietu
vos žiniose” ir “Lietuvos Aide” 
rugsėjo 21' dieną, t. y. šešta
dienį — tą pačią dieną, kada 
lakūnas pakilo iš New Yorko 
airporto.

“L. Aidas” tame numeryje 
įdėjo tik trumpą “Eltos-Reute- 
rio” telegramą iš New Yorko, 
kad “Vaitkus pakilo sunkiai 
kuro prikrautu lėkituvp 6 vai. 
45 min. New Yorko laiku po 
300 (3000?) įsibėgėjimo. Pa
kilimo metu oras buvo visiškai 
ramus”. Tą pačią dieną “L. 
Žinios” įdėjo 1 ne’ tik aukščiaus 
cituotą Reuterio pranešimą, bet 
taip pat P. Grigaičio telegramą 
Lietuvos Aero Klubo pirminin
kui prof. žemaičiui, katd F. 
Vaitkus skris 5 vai. ryto ir 
ALTASS sekretoriaus A. Vai
vados telegramą Liet. Aero 
Klubui. Be to, “L4 žinios” prar 
nešė, kad “Elta” paragino “Re- 
uterį” (anglų žinių agentūrą) 
pasiteirauti apie Vaitkaus skri
dimą ir suteikti jai pilnas in
formacijas.

Vėlesniuose tų dienraščių nu
meriuose jau pilna žinių apie 
tai, kaip lakūnas perskrido per 
Atlantiką ir buvo priverstas 
nusileisti Airijoje, ir apie lėk
tuvo sudužimą. Daugelis tų ži
nių prieštarauja vienos kitoms 
smulkmenose; Bet milžiniškais 
antgalviais pirmuose savo pus
lapiuose Kauno dienraščiai su 
džiaugsmu ir pasididžiavimu 
skelbia, kad “Vaitkus Atlantą 
nugalėjo?’ ir “Sveikiname At’-i 
lanto vandenyną nugalėjusį la
kūną F. Vaitkų!”

Iš visko matyt, kad žinios 
apie lakūno žygį sukėlė Lietu
voje neapsakomą entuziazmą.

KAIP KAUNAS RENGĖSI PA
SITIKTI “LITUANICĄ II”

Telegramos Amerikos laik
raščiams buvo pranešusios, kaip 
10,000 minia rugsėjo 22 d. lau
ke Kauno aerodrome Vaitkaus 
sw “Lituanica II” ir išsiskirstė 
nusivylusios, kada Kauną pa
siekė žinia, kad lėktuvas sudu
žo; nusileidžiant Airijoje. Mū
siškiai skridimo priešai Ame
rikoje tą žinią stengėsi labai 
pabrėžti, norėdami tuo parody
ti, kad F. Vaitkaus žygis ne
pavyko. O apsiseiliojęs Andriu
lis savo “Vilnyje” net pridėjo, 
kad minia Kauno aerodrome 
skirstėsi “spjaudydama”.

Bet iš to, ką rašo Kauno 
laikraščiai apie minios nuotai
ką, matyt, kad žmonės nusimi
nė, išgirdę apie priverstiną 
Vaitkaus nusileidimą Airijoje, 
bet kartu jie ir džiaugėsi, kad 
jisai pergalėjo okeaną ir išliko 
gyvas ir sveikas.

Po antraštė “Kaip Lietuva

Ui sakymo kafngi ' %
Chicagoje —, paštu:

Metama -------- -- —......  $8.00
Pusei metų ------------- 4.00
Trims mėnesiams -- —- 2.00
Dviem mėnesiams ..........1.50
Vienam mėnesiui_______ .75

Cbicagoj per išnešiotojus:
Viena .kopija .................. ........... , 3c
Savaitei .L.—............ . 18c

Suvienytose Valstijos^ ng Chicagoj, 
• 1 pa^at \ ?

Metams ’-'......\ įj7,0fl
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams — . . ,
Dviem mėnesiams ...,...... ,,,, 1.25
Vienam mėnesiui ...................  75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ...... . . 88.00
Pusei metų -------- -------- 4.00
Trims mėnesiams ..............    2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu. 
----- -s-.............................. . .... ...... .
laukė Vaitkaus”, “L. žinios” 
rašo:

“šeštadienį per dieną ir va
kare niekas daugiau nieko 
nekalbėjo, kaip tik apie Vait
kų. Sekmadienį žmonių su
sidomėjimas Vaitkum pasie
kė aukščiausio laipsnio, ži
nia apie Vaitkaus startavi- 
mą krašte buvo išplatinta 
per radijo ir spaudą. Vyks
tančios Kaune parodos ir 
Vaitkaus skridimas padidino 
Kauno perpildymą kaimo 
žmonėmis. Jau vakar rytą 
papildomi traukiniai ėjo į 
Kauną prikimšti žmonių. Vi
si norėjo pamatyti ir paro
das ir Vaitkų.

“Judėjimas; Kaune pagyvė
jo šeštadienio vakare, o sek
madienį Kaune jau bangavo 
žmogių juros; Vaitkaus skri
dimas pakėlė ir tuos, kurie 
parodon nesiruošė važiuoti.
“Specialės ekskursijos, ypač 

iš Suvalkijos, važiavo Kau
nan Vaitkaus sutikti.

“Aero klubas publiką pa
kvietė į aerodromą nuo 13 
vai. Tačiau žmonės nė kvie
timo nelaukdami jau nuo 12 
vai. pradėjo visomis susisie
kimo priemonėmis plaukti > į 
aerodromą. Buvo ir tokių, 
kurie nuo ryto jau laukė 
aerodrome, bijodami likti be 
vietos. Nors ir ruduo, bet 
oras buvo gražus. Organi
zuotai ir pavieniai, su vėlia
vomis ir orkestrais kuopė 
žmonės į kalną. Apie 13 vai. 
iš Senamiesčio į kalną žmo
nių judėjimas buvo toks tir
štas, kad į kalną kilo neper
traukiama banga autobusais, 
taksi, vežikais ir pėsti. Am. 
liet. akc. b-vė iš garažų iš
traukė visus atsarginius au
tobusus, net iš užmiesčio au
tobusų stoties visi autobusai 
buvo paimti žmonėms vežti 
iš Rotušės aikštės į aerodro
mą. Apie 14 vai. aerodrome 
žmonių susirinko didžiulės 
minios. Bet žmonių srovės 
vis plaukė ir plaukė.

“Visi pasiryžę laukti, kad 
ir ilgiausiai.

“Bet štai 14 vak 30 min. 
prof. žemaitis praneša prieš
taringas žinias: vienos skel
bia, kad Vaitkų jau matė 
Virš Norvegijos, o kitą — 
kad jis nusileido Airijoj, ap
gadino “Lituaniką II”, bet 
pats liko sveikas.

“Masės žmonių svyruoja 
ir nusimena, bet nenori tikė
ti. Toks didelis visų noras, 
kad Vaitkus atskristų, štai 
ir gėlėmis papuoštas auto
mobilis, kuris paruoštas iš
kilmingai Vaitkaus kelionei 
per Kauną.

“Bet prof. žemaitis sako, 
kad žinias dar reikia patik
rinti, todėl su Aviacijos virš, 
pulk. Gustaičiu skuba J ‘El
tą’.

“žmonės nervinasi ir lau
kia.

“14 vai. 40 min. sugrįžta 
automobilis ir prof. žemaitis 
paskaito paskutinę telegra
mą, kad Vaitkus buvo pri
verstas nusileisti Airijoj, bet 
gyvas ir sveikas.'

“Gailisi žmonės, kad nesu
laukė Kaune, bet džiaugiasi, 
kad Atlantas nugalėtas ir

' 1 ""l ' ' Y? ....... ' ■' '

kad Vaitkus gyvas/ir svei
kas.” J '• '1 j1
Tą pačią dieną, kaip rašo 

Lietuvos spauda, įvairios orga
nizacijos, valdžios įstaigos ir 
Šiaip žmonių grupės Lietuvoje 
ėmė; siųsti F. Vaitkui karštas 
sveikinimo telegramas, o Lietu
vos Aero Klubas jį ne tik pa
sveikino, bet ir išrinko savo 
garbės nariu ir pranešė Vait
kui apie tai telegrama.

F. VAITKAUS ŽYGIO 
ĮVERTINIMAS

pa-Amerikiečio lakūno žygis 
darė milžinišką įspūdį ir Lie
tuvoje, ir kitose šalyse, štai 
vienas Airijos aviacijos atsto
vas, atvykęs į Ballinrobe, kur 
sudužo “Lituanica II”, pareiš
kė, kad “orą® skridimui; bnivo 
tiesiog prakeiktinas ir kad 
Vaitkaus žygis yra nepaprastai 
puikus.”

Su didžiausiu pasigėrėjimu 
apie Vaitkaus skridimą /nepa
prastai pavojingose oro sąlygo
se atsiliepė anglų spauda. Ji 
pažymi tą faktą, kad prieš tai 
tik 4 lakūnai be palydovų bu
vo perskridę šįaurės Atlantiką 
— Lindbergaš, Post, Mattern 
ir Emilija Earhart. Stambiau
sias latvių dienraštis “Jauna- 
k.as Žinąs” pašventė lakūno žy
gio aprašymui ištisą puslapį ir 
pareiškė, kad Vaitkaus per- 
skridimas okeano yra “nepa
prastas laimėjimas” aviacijai.

“Lietuvos Aidas” išleido at
skirai tris telegramas apie 
Vaitkaus skridimą ir vienoje 
jų taip įvertina jo žygį:

“Į lietuvių sparnus vėl 
įpintas garbės vainikas. Aud
ringas, siaučiąs rugsėjo At
lantas nugalėtas musų nar
suolio Felikso Vaitkaus, ku
rio žygis šiandien kelia 
džiaugsmą ir pasididžiavimą 
kiekvieno lietuvio širdyje. 
Ūkimas leme Vaitkui nepa
siekti sparnais žemės, kurios 
garbei jis savo žygį aukojo, 
bet jis įsvys ją, patirs jos 

: padėką, o jo vardas garbin- 
’ gai figūruos musų tautos di- 
* džiųjų laimėjimų tarpe.”

Daugiaus Lietuvos spaudos 
balsų * apie F. Vaitkaus skridi
mą, paduosime rytoj. -

MINISTERIO ŽADEIKIO
LAIŠKAS KAUNUI

Tą dieną prieš F. Vaitkaus 
išskridimą iš New Yorko, bū
tent rugsėjo 20-tą, Lietuvos 
spaudoje buvo paskelbtas Lie
tuvos įgalioto ministerio Wa- 
shingtone P. žadeikioz laiškas 
apie lakūną Vaitkų. Laiškas 
tuo yra įdomus, kad jisai bu
vo rašytas jau besibaigiant 
rugpiučio mėnesiui, kada dau
gumai žmonių atrodė, kad skri
dimo laikas jau galutinai pra
ėjo. Bet p. Žadeikis savo laiš
ke sakė, kad dar nereikia nu
stoti vilties, nes lakūnas yra 
tikrai pasiryžęs skristi ir dar 
rugsėjo menesyje gali atsiras
ti galimybė jam savo žygį įvy
kinti.

Įdomu, kad tas laiškas “L. 
žiniose” itilpo rugsėjo 20 d., o 
ant rytojaus, rugsėjo 21 d., 
laiške išreikštoji viltis jau iš
sipildė, ir tas pats laikraštis 
milžinišku antgalviu paskelbė* 
kad “Lakūnas Vaitkus per At
lantą į Lietuvą jau skrenda”!

žemiau paduodame to laiško 
tekstą ištisai, nes j o> turinys 
ir pats savaime yra labai įdo
mus. Jisai toks:

“Rugpiučio mėn 30 d. tar
nybos reikalais buvau nuvy
kęs iš Wašingitono į New 
Yorką. Tarpe kitų reikalų 
turėjau pasimatymą su dr. 
Rimbai,
biuro viršininku. Jo kabinete 
radau ir p. F. Vaitkų bedis- 
kutuojant 
skridimo 
Rimbai 
Vaitkus, 
įgių oro
•kas dieną pas jįlankosi, daž
nai net dų kart per dieną. 
Lakūno Vaitkaus, pasiryžk 

USA oro, sekimo

transatlantinio 
galimybes. Iš dr. 

patyriau, kad* p: 
belaukdamas pato- 
sąlygį, nerimsta ir

mas ir troškimas skridimą 
įvykdyti dar šį rudenį mato- 
ųiai nėra sumažėjęs, kaip 
itBt aišku iš paties Vaitkaus 
pareiškimų, taip ir iŠ dr. 
Kimbal liudymo.

Oro sąlygos tokiai 4500 
mylių|kelionei nuo liepos vi
durio iki šiai dienai nebuvu
sios palankios, sakė dr. Kim
bal. Tačiau rugsėjo mėnuo 
dar gali palankias sąlygas 
sudaryti, kaip tai nusako dr* 
Kimbal daugelio metų studi
jos./ Lakūnas Vaitkus tam 
tvirtai tiki, ta viltimi ir gy
vena. Svarbiausiomis suma
nyto skridimo sąlygomis p. 
Vaitkus skaito: a) kad per 
% kelionės turėtų palankius 
vėjus (vakarinius ar šiaurės 
vakarų), arba kad bent tam 

KAS RELIGIJĄ PAVADINO OPIUMU?
Ties Kazaniaūs Katedros 

(soboiJ) dur^mįs Leningrade 
seniaus buvo toks parašas:

“Palaiminti tie, kurie ateina 
Viešpaties vardų.”

Dabar vietoje to yra šitoks 
parašas:

“Religija yra liaudies opiu
mas”.

Pati šioji katedra perdirbta 
į Muzejų, kur išparodo blogus 
darbus, atliktus religijos arba 
Dievo vardu. Tai istorinis mu
ziejus religiniu burtų, žudymų 
ir tt.

Tokis pat parašas yra, ar 
bent buvo keletas mėtų atgal, 
Maskvoje, vienoj aikštėje, di
delėmis baltomis raidėmis ant 
raudono audeklo.

Taip yra dvidešimtame am
žiuj ę.

liaudies

augalas, 
rūkant

opiu

kurį 
žino-

—o—
Devynioliktame amžiuje 

Karolis Marksas kartą parašė, 
kad religija yra 
mas”.

Opiumas yra 
'kramtant arba
gus sau smagiai apsvaigsta. 
Ne tik svaigsta, bet ir gauna 
papratimą taip, kad be to 
svaigalo jau negali rimt: vis
ką atiduotų, kad tik opiumo 
gautų. Žmogus pripratęs prie 
to svaigalo ir naudojantis jį 
kada tik nori, yra apgailėti
nas; bet niekas negali būti 
jam draugu: jis toks keistas 
savo budu, savo apsiėjimu ir 
net išvaizda, ir jis gali bent 
kada kokią niekšybę padaryti.

Panašiai elgiasi religiniai 
fanatikai. O kiekvienas kuni
gas, kad ir pats butų ne fana
tikas, mokina tikinčiuosius 
tajip, kad jie būtinai turi tap
ti fanatikais. Kuomet kunigas 
netenka tosios fanatikinės įta
kos į savo parapijonus, tai pa
sikviečia iniąiojiierius ir tie 
religinį svaigalą žodžiais ir 
savotiškais aktoriavimais į- 
kvepia tikrai. Taigi ne stebė
tina, kad religiją kas nors su
vienijo su opiumu, 
galu.

Bet kas ir kada 
miausia pasakė?

i-o—
Einame į 16-17-tą
Tuo laiku gyveno Prancū

zijoj kunigaikštienė Šarlote 
Elzbieta Orleaniškč (Charlot- 
te Elisabeth d’Orlėans). Kad 
ji buvo tarp ponų ir neponų 
gana populeriška, gali sakyt, 
“demokratiška”, tai paprastai 
|ą vadindavo “Liselotte”.

Ji pagarsėjo kaipo gražių 
laiškų rašytoja. Tur būt ji bu
vo viena iš tokių laiškų rašyr 
tojų, iš kurių po valiai išsi
vystė profesionaliniai litera* 
tai. Šitie ir dabartinėj gady
nėj tankiai yra vadinami bele
tristais, kas reiškia: “gražių
jų laiškų rašytojai.” (Tat yra 
sudėta iš dviejų prancūziškų 
žodžių: “belles lettres“)

šios 'kunigaikštienės sūnūs 
vėliau buvo Prancūzijos ka
rališkuoju regentu.

Apie religiją Šarlotė Elz
bieta sakydavo: “dėl manęs, 
jį yra opiumas.”

Ji buvo žinoma tais laikais 
bedievė.

Bet kad ji buvo karaliaus 
Liudviko (Louis^ XIV, brolio

itarpui neturėtų priešingų vė
jų; b) kad netektų kelionės 
metu skristi aklai miglose 
daugiau kaip 8 valandos be 
pertraukos.

Dvi minėtos oro sąlygos 
nuo pusės liepos Vaitkui dar 
nepasitaikiusios, ką ir dr. 
Kimbal patviritino. Todėl ne
kantrios publikos įtarinėji
mai, buk Vaitkus tyčia vilki
na skridimą neturi jokio pa
grindė. Greičiau reikia su
tikti su tuo, kad Vaitkus nė
ra linkęs rizikuoti visu ant
rojo transatlantinio skridimo 
sumanymu, kuris tiek daug 
kaštuoja moraliai ir materia
liai.

P. Žadeikis
Įgaliotas Ministeris.”

pati, tai karalius 1711. metais 
paskyrė jai privatinį kapelio
ną kunigą žuen (Jouin).

Karalius žinojo, koksai ku
nigas tiks kunigaikštienei, to
dėl šis paskyrimas buvo iš
mintingas. Kunigas žuen irgi 
nepaisė religinių dalykų.

Apie jį ir kitus tų laikų gai
vališkus “revoliucionierius” 
verta truputį daugiau pakal
bėti.

Kunigas Žuen istorijoj pa
garsėjo kaipo karsarų arba pi
ratų kunigas. Religija ir biz
nis jam ėjo kartu. Biznis vir
šydavo religiškumą. Ne tik 
buvo jisai piratų kunigu kai
po kunigas, bet pagalios pats 
buvo jų vadu, rengė pats biz
niukas avanturas laivais.

Jisai surengę vieną kelionę 
į Meksiką ir Čilėją dviem lai
vais, ant kurių fyuvo po 32 
kanuoles. Toje kelionėje šie 
ponai biznieriai prisikrovė 
laivus tuntais 30 milfonų liorų 
vertės ir grįžta į Prancūziją. 
Koki nors kiti jurininkai, tai 
sužnoję, pirma jų parvykę pa
pasakoję valdžiai apie tuos 
tūrtus. Bankrutuojanti Pran
cūzų valdžia džiaugėsi, kara
lius delnais tryne* Parplauks 
gerbiamas kunigas, bus turto. 
Valdžia nekonfiskuos visko, 
ne! Muitai, mokesčiai gana di
dėli, taigi bus ir valdžiai, ir 
da tiems gerbiamiems kelei
viams liks.
•i , . ■ •. '

Šitų gerbiamųjų jurininkų 
miestas buvo tai garsi tų lai-

su svai-

taip pir-

šimtmetį.

AR JIS TO SAITO NENUTRAUKS?

Mj\ coia)^

MEUTRAUTy LAWS

Karo pelnagauda:
ii
; o ąž negaliu tuo pasinaudotu

NAUJAS J. V. ARMIJOS

Geti. Malin Craig
WASHINGTON — Gen. Ma

lin Craig, kurį prez. Roosevel- 
tas paskyrė J. V. armijos vir
šininku. Buvęs viršininkas Mc- 
Arthur apleido vietą gavęs pa
kvietimą iš Filipinų valdžios 
suorganizuoti jai armiją.

kų prieplauka, vadinama 
Šventasis Malo. Paprastai bu
vo tai žuvininkų miestas. 
Miestas įsipyko nekartą ir 
Prancūzų, ir anglų valdžiai. 
Anglija ne sykį bombardavo 
jo akmeninę sieną; valdė jį; 
pagalios vėl atiteko jisai Pran 
euzijai.

Karalių, kitaip sakant, visą 
valdžią ne sykį šventasis Ma
lo apgavo nusukdamas mokes
čius, muitus. Dėl to Prancūzi
joj tie malojiečiai buvo vadi
nami “karaliaus vagimis” ir 
“jurų plėšikais” arba “pira
tais”.

Kuomet valdžia taip godžiai 
laukė tų dviejų laivų parplau
kiant paskirtu/ laiku, tai ku
nigas Žuen užtaise taip, kad 
vienas laivas su geriausiais 
turtais pirm laiko parplaukė 
į uostą, ir valdžiai nežinant, 
pro jos nosį tie turtai buvo 
nunešti ir sukrauti miesto sla
ptose lindynėse.

Valdžia mažai ką laimėjo iš 
antrojo laivo. Del to kunigą 
į;uen ji patupdė į kalėjimą. 
Mat, jis jau vėl buvo tapęs

“piratu”, “karaliaus vagim” ir 
t. t.

Jisai prisigerino kalėjimo 
komendantui, iškvotė šį apy
senį žmogų, kad jis norįs ap
sivesti ir kokį dvarelį įsigyti, 
bet neturįs pinigų. Tada ku
nigas ėmė pasakoti jam, kad 
laive “Brilhac” (kuriuo pavo
gė mokesčius nuo karaliaus), 
yra paslėpta skrynia su skar- 
bais;

Kunigas turįs seserį, kurios 
naudai tie turtai yra laikomi. 
Komendantas tikrai jai patiks 
ir galės su ja apsivesti ir pui
kų dvarą įsitaisyt. Tiktai rei
kia kunigą - vogtinai paleisti iš 
kalėjimo. Taip kunigas ir išė
jo iš kalėjimo.

Paskui karaliaus širdis at
sileido, ir kunigui nereikėjo 
grįžti atsėdėti bausmę.

Kunigaikštienė Šarlotė Elz
bieta tą laiką buvo be savo 
kapeliono, neturėjo prieš ką 
atlikt išpažintį... Kuomet ku
nigas Žuen laisvas sugrįžo ir 
senu papročiu užsiminė apie 
religiją ir kuomet kunigaikš
tienė ją palygino su opiumu, 
tai piratų kunigas plačiai nu
sišypsojo, jausdamas, kad ku
nigiška pareiga jau atlikta 
tuo tarpu.

—o—
Tai dabar jau žinom, kad 

18-jo šimtmečio pradžioje 
Šventojo Malo miesto 1 ir jo 
apygardos kunigaikštienė re
ligiją vadino opiumu.

Ar ji originališkai tąjį po
sakį į pasaulį paleido, ar kas 
nors pirmiau tai buvo pada
ręs, tai klausimas.

—Juozas Bukliškis.

f AMERIKOS 
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Būtina ir labai pagtl- 
binga knygeli tiems, ku
rie nori tapti žios Saite* 
piliečiais. Pamokinimai 
apie žios Saite* tvarku 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika-> 
linga prie ėmimo egza- 

’ - meno rasite žioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo- 

I mis' suražyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.
Siųskite money orderį arba krato* 

ženklelius.
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Ethiopian anti-aircraft gun

‘1
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APIELINKĖ.—šeštadienioI

APŠILDYTI
KAMBARIAI

(LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS) 
šiltas vanduo visada — maudy

klė ir lašu pirtis dykai.
Valgis prie vietos kasdiena: 

Kainos: nuo $1.50 iki $4.00 
i savaite.

South Central Hotel
(JULIUS BASKIS. Sav.)

1245 S. Michigan Avė.
Victory 4686. <’

PERDAUG SVERTI PAVOJINGA JŪSŲ 
SVEIKATAI 

Numailnkit svori Magiai sa 
METABOLIN

Dykai medikais egzaminacija ir patarimas. 
Keturių savaičių gydymas kainuoja tik 
$5.00. Teįefonuokit, rąžyki t arba atslžaukit.

Metabolin Laboratories, 
601 NORTR STATE STREET, Chicago, IU. 

Phone Delaware 0557

4 žmonės, du lietu
viai sužeisti keistoj 

auto nelaimėje
Vienas automobilis trenkęs i 

kitą, užvarė jį ant bėgių po 
traukinio ratais

Keturi žmonės, iš jų du lie
tuviai, šeštadienį naktį buvo 
sunkiai sužeisti keistoje nelai
mėje, kurioje figūravo du au
tomobiliai ir traukinys.

Sužeistieji yra: Charles Kru
ša, 24 metų, 11100 South Pu- 
laski' Road ir jo kompanionas, 
Antanas Sukis, 55 metų, 11133 
South Troy Street;

Mrs. Alettia Kaiser, 28, 2602 
West lllth Street ir sūnūs 
Warren, 6 metų.

Laukė traukinio praeinant
Nelaimė įvyko prie lllth ir 

Rockvvell gatvių kampo, kur

Vienutine Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Kaina $2.00.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.

——T*-

IŠ ITAĖIJOS-ETIOPiJOS KARO FRONTO

iopian village, located in war zone

Kraujas liejasi jau kelintą dieną Etiopijos-Italijos karo fronte. Nors etiopiečiai neturi daug1 moderniškų ginklų, bet jie laikosi . 
ir, sakoma, jau yra atgavę iš italų anksčiau užimtą miestą Adigratą. Pirmasis paveikslas parodo kelis Etiopijos moderni
zuotos armijos kareivius, operuojančius priešlėktuvinį kulkosvaidį. Viršutinis paveikslas dešinėje parodo tipišką Etiopijos 
kaimą. Trečiasis paveikslas parodo dalj Italijos pulkų, įtraukiančių į karo frontą.

kelią perkerta Baltimore ir 
Ohio traukinių bėgės. Kadangi 
signalas prie bėgių žybčiojo, 
persergėdamas, kad ateina trau
kinys, Walter Kaiser, 28, kuris 
su žmona ir dvejais vaikais va
žiavo automobiliu, sustojo lauk
ti.

Tuo tarpu iš užpakalio smar
kiai privažiavęs kitas automo
bilis nespėjo laiku sustoti ir 
trenkė į Kaizerių automobilio 
užpakalį. Smūgis užvarė Kai
zerius tiesiai ant bėgių. Iššokęs 
Kaizeris bandė automobilį nu
stumti nuo bėgių, bet jau bu
vo pervelu. Išsigandusi Kai- 
zerienė ir sūnūs sustinga ir ne* 
žinojo ką daryti. Tuo tarpu 
traukinys prisiartinęs trenkė į 
automobilį ir jį nuvilko apie 
100 pėdų pirm negu sustojo. 
Motina ir vyresnysis sūnūs bu
vo sužeisti, o jauniausias ste
buklingai išliko sveikas. Su
žeista j ama sunui turėjo nu
plauti koją, kai sužeistuosius 

nugabeno į Little Company of 
Mary ligoninę.

Krušą areštavo
.Kruša buvo areštuotas ir pą,- 

sodintas Morgan Park polici
jos nuovadoje. Policija sako, 
kad jis buvo šiek tiek įsigėręs.

Paukščių lizdas Apt
emę gyvybes ploti
nai ir dviem vaikam

Jie nutrosko nuo dųjų, lizdai 
įkritus ir uždarius dūmtraukį

Nekaltas paukščių lizdas, 
nulipdytas iš šakaliukų, žole
lių ir paukščių seilių, atėmė 
gyvybes motinai ir jos dviems 
jaunučiams vaikams.

Mirę yra, Mrs, Marie Myers, 
30, ir jos sūnus, Dennis, 8, ir 
Billy, 3. Jie gyveno ir mirė 
mediniame name, adresu, 2214 
S. Keeler avenue.

Baisi tragedija įvyko štai 
kaip. Lizdas kokiu ta budu 
įkrito į dumtraukį gazinio 
pečiaus, kuris buvo virtuvėje. 
Įkritęs, lizdas uždarė dum
traukį ir visos nuodingos du
jos negalėjo ištrukti į orą, bet 
grįžo 
mažu 
pildė 
laiku 
berniukai nutroško.

Grįžęs namo iš darbo, ir 
pamatęs negyvą žmoną ir -sū
nūs, Clarence Myers apalpo.

atgal į kambarius. Pa- 
visi kambariai 
tomis dujomis, 
miegoję motina

pnsi- 
ir tuo 
ir du

Pagelbėkite šitam 
vyrui susirasti žmo

ną: ji čiaudo
Nabagas nežino nei koks jos 

• vardas, nei kur ji gyvena.

Bruce Bacon iš Charlevoix, 
Mich., keikia tą dieną, kada 
aĮtvažiavo į Chicago. Tai bu
vo turbut užvakar, šiandien- 
gi randame jį nevien besikei
kianti, bet ląbai nusiminusi ir 
besisukinėjantį prie 63-čios iri 
Stoney Island avenue.

Apie tris savaites atgal Char- 
levoixe jis susitiko gražią mer
giną, Miss Gross iš Chicagos., 
Kadąngi jie vienas kitam pa
sidabojo, apsivedė ir atvyko. 
Chicagon gyventi.

Bet Chicago ne Charlevoix, 
Chicągo tai nuėstas kaip rei-, 
kiant. Nabagui Baconui susi
maišė galvoje. Išėjo jis už
vakar darbo ieškoti, bet kai 
reikėjo grįžti namo, nebežino
jo kur važiuoti. Užmiršo ad
resą, užmiršo, gatvę, ’ užmiršo

ne pirmą žmonos vardą.
Kreipėsi jis į policiją, ar ne

galėtų surasti jam jo žmoną. 
Negalėjo nei policija jam pa
gelbėti, tik pasiteiravusi iš 
Bacono kaip atrodė apielinkė, 
kurioj toji žmona gyvenanti, 
paleido jį prie 63-čios ir Sto
ny Island Avė. Jei kas nori 
pagelbėti Baconui susirasti 
žmoną, tai žinokite, kaip pats 
Bacon sako, kad ji turinti 
sjnarkų, šaltį ir čiaudanti. Jei 
užtiksite kur ’ bečiaudančią 
moteriškę, tai labai galimas 
daiktas, kad tai bus Baronie
nė.

• . . C . ‘ i .

šeštadienį Cicero 
LLNB atidarė žie

mos sezoną
' A I

Surengė vakarą, sukėlimui pi
nigų svetainės remontui.

CICERO — šeštadienio va
kare “Liuosybės” svetainėje 
įvyko Lietuvių Liuosybės Na
mo Bendrovės surengtas “Se
zono Atidarymas”. Tai buvo 
šokių ir pasilinksminimo va
karas, *į kurį visi svečiai buvo 
leidižami veltui.

Žmonių susirinko neperdau- 
giausiai ir vietos organizaci
jos pasirodė pusėtinai silpnai. 
Vakaro pelnas buvo skiriamas 
svetainės pataisymui, bet iš 
rezultatų atrodo, kad tam tik- 
slui pinigų

‘ Vakar
neutžeks.
antroji sesei ja

šokiams grojo nepergeriau
sia “Rhythm Aces” šokių or
kestras. Rengimo komisija

URŠULĖ LIETUVNINKIENĖ

Mirė spalio 5 dieną, (Oct.) 
1935 m. Nesulaukus nei pu- 

! sės aipžįąus. Gimus ir augus 
į; Vartų kaime, Bartininkų vals., ■ 

buvusioj Suvaiką gub.
■ , ' ■. 1 i ■

Amerikoj išgyveno 26 me* 
tus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Alexa ir dukteris Mari- 

i joną ir Ona.
Kūnas pašarvotas randasi 

Masalskio koplyčioj 3307 Litu- 
į ąnica Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj 
spalio ?(Oct.) 9 d., 1935 m., 1 va
landą po pietų i Tautiškas kar 
pineŠ. ,

Visi a. a. Uršulės drąugai, 
kaimynai ir pažįstami nuošir
džiai prašomi ateiti i Šerme
nis ir palydėti i amžinastu

Nuliude lieka,
Vyras ir Dukterys.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Masalskis, 
Boulevard 4139.• f ...

Telefonas
- <

I . 1

sudarė ' pp. K. P. Deveikis, 
Butvilą ir Jurgan.

Vakar vakare įvyko ant
roji “Sezono Atidarymo” sesi
ja, kurion, be šokių, etc., įėjo 
ir programas, dalyvaujant 
“Kanklių” chorui. — X.

Sako, praties 39-tą 
gatvę nuo Ashland 

iki Halsted
Eina kalbos, kad 39-ta gat

vė (Pershing Road) bus prail
ginta nuo Ashland avenue iki

randasi
utarninke 
vai. ryto

IEVA SKRUSDIENĖ 
po tėvais Žaniuke

Persiskyrė su šiuo pasauliu t 
spalio 4 dieną, 7:30 valandą , 
vak. 1935 m., sulaukus puses 
amžaus, gimus Panevėžio ap.» ; 
Pušaloto parap., Dragonių kai
me.

Anąerikoj išgyveno 20 metu, .
Paliko dideliame nuliudime ’ 

< vyrą Stanislovą, dukterį Anta
niną, 2 brolius Povilą ir Sil
vestrą Zaunius ir. gimines, o 
Lietuvoj brolį Joną, seserį Oną 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas 
818 W.- 34 Place.

Laidotuvės įvyks 
spalio 8 dieną. 8:00 
iš namu i šv. Jurgio parapijos 
banyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Ievos Skrusdienės 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutin patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, Duktė, Broliai, 
Sesuo ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefonas . 
Yards 1138.

PETRAS SUNGAILA
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

spalio 5 dieną, 12:25 valandą 
ryte 1935 m., sulaukės puses 
amžiaus gimęs Telšių apskr., 
Lieplaukio parap.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paljiko dideliame nuliudime 

moterį Juzefą no tėvais Škrie- 
bąlaitė, 4 dukteris Violą Ste- 
waęt, žentą Fred, Sonia La- 
mont, žentą Frank, Josephine 
Ferrėt, žentą Tom ir Emilija, 
du sūnūs Walter ir Jpną, 2 
aniikus, brolį Leoną, seserį 
Ona Pagojiene ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
908 W. 35 PI.

Laidotuvės įvyks. utarninke 
spalio 8 dieną, 9:00 vai. ryte 
iš namu į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šy. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Sungailos 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Brolis, Sesuo, Anūkai 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mązeika, Telefo- 
nas Yards 1138.___________ .

Halsted 1 gatvės. Darbas jau 
esąs pradėtas.

Kedzie avė. per Marųuette 
Parką

šios savaitės pabaigoje bus 
atidarytas Kedzie avenue pra
ilginimas, einąs nuo 67-tos gat
vės per Marųuette Parką.

V

Jonas Žalnieraitis auto 
mobilio nelaimėje

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthapd)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuviu Mokykla 
3106 So. Halsted St., Chicago. III.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyru, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKU. 
Taiso senus svederius. Parduo- 

: dam vilnones gijas, storas ir 
plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
________ sekmadieniais.

r

Grane Coal Co 
5332 S. Long Avė 

TeL Republic 8402

Dabar rodoma 
SOVIETU RUSIJOS FILMĄ 

“KAIMIEOIAP 
25c iki 2 vai. kasdien

BOILERIU
Mes tarime pasirin
kimui pilną staką 

AVHOLESALEIR 
RETAIL 

•
Kitų Furnace ir Boi
lerių dalys apkainuo- 
t o s proporcionaliai 
pigiai.

7 
paipa
8 <
paipa . I_____ ______ ,ir..
9 colių įlenkimas arba
paipa________________
10 coliu įlenkimas
arba paipa -------------

26 Gange Galvanizuoti.

40% 
PIGIAU

DŪMINES PAIPOS 
colių įlenkimas arba 30* 
colių įlenkimas arba 
ipa ________ ________

FURNACE
TAISYMAS

DEGINIMUI PUODAI, kitur 
svarui 18c; musų 
kairia ------- ----------------
GROTELIAI, kitur svarui f. g-į 
20c; musų kaina ____

■ VANDENIUI VIEDRIUKAI, 
kitur svarui 22c; 
musų kaina —--------
PELENAMS KRATYTOJAI, 
kitur svarui 22c; 
musų kaina -------------

ACME FURNACE REFAIR 
PARTS CO. (2 krautuvės)

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelblti mus* skaitytojams su* 
sirasti, kur galima nusipirkti (vairif paprasti ir nepaprasti 
daiktų, Intais? ir reikmenų. Jeigu iš telpanS? čia skelbim? ae« 
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Cianai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informaciją, jeigu tik

Čia susirasit ko tik 
jums reikia

AUTOMOBILIŲ Tais
AUTO REPAIRING

RADIATORIŲ, FENDERIŲ IR 
BODY TAISYMAS

Automobilių malevojimas, radiato
rių valymas, 100% garantuota.

, R & R RADIATOR AND 
BODY CO.

H. C. Reichert, Jr. J. F. 
Reuther, Jr. 
įsteigta 1920 

3572-74 Archer Avenue 
Phone Lafayette 7688

ANGLYS
COAL

W. J. Freckelton 
Coal Co.

Anthracite COAL Bituminous 
Pochaųtas ir kitų rūšių 
Railway Yard and Office 

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

įsteigta 1880
Musų reputacija yra išdirbta per 
ilgus metus pardavinėjime aukštos 
rūšies anglis ir geru patarna
vimu. ......

naktį Jonas žalnieraįys; 24 
metų, 1930 South Union avė., 
važiuodamas automobiliu įva
žiavo į kitą karą, prie 31-mos 
ir Union gatvių. Automobiliai 
buvo sužaloti, bet iš žmonių 
visi išliko sveiki.

Telef. Harrison 075V X-RAY 
NUOLAT ŽEMOS KAINOS

Nedėlioj nuo 9 iki 1 p. piet

Oppositt* l>avis Store, 2d Floor

PRINCESS TEATRE
So. Clark prie Jackson

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St 
Englevood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš- 
Idau įrengta.

123 N. HM.STED STKI E1 
I ei. 11evmarkrt 06’O

1010 ST. CHARLES l!OAI), 
Tel. Mavwoo<l: 22.

J

PIONEER 
Pocohontas Mine Run, tonas 

$7.15, perkant 5 tonų lodą 
SHULMISTRAS BROS. 

2405 W. 42nd St.
Phone Lafayette 6300

BOILERIAI
BOĮLĘRS

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE
3240 South Archer Avenue,

2 blokai i vakarus nuq Ashland Avė.
Tel. Virginia 1030.

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų BtORai Irikalaųja Dfitaį- 

■ymo? Pašaukite- mm fr pąM« 
kyšime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorya^Įe 
daib*,

8216 So. Halsted Street.
TeL VTCtonr 4064.
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“Naujienų” Bankietas--Sezo 
ninių Parengimų Pradžia

KITI SAKO, KAD ŠIAME “NAUJIENŲ” BAN- 
KIETE BUS DIDELĖ MINIA ŽMONIŲ

Jau javai nuo laukų suvežti, iškulti ir į aruo
dus supilti. Daržovės visos iš daržų surinktos 
ir i kenus sukenuotos. Bulves i rusius supiltos.

Visi vaisiai nuo medžių nukrėsti ir jau bai
giami kenuoti. Visi rengiasi sau maisto žiemai.

Reiškia, dabar sezonas tikrų pabaigtuvių.
“Naujienos” toms iškilmingoms pabaigtu

vėms ir rengia šį šaunų bankietą.
Jau daugelis nusipirko tikietus iš anksto 

3 “Naujienų” bankietui. Bet dar randasi 
urie ištikro mano dalyvauti bankiete,

šiam i 
žmonių, 
vienok tikieto dar nenusipirko. Butų gerai, jo- 
gei tie. svečiai, kurie mano dalyvauti bankiete, 
kad nusipirktų tikietą dabar

Primename, jogei “Naujienų” bankietas 
įvyks Sokol Svet, 2345 S. Kedzie Avė., tai bus 
sekamą sekmadienį, spalio 13 dieną. Yra parū
pinta skanių kepsnių vakarienė ir šaunus pro
gramas. Pradžia 5 valndą po pietų. Luksime 
jūsų atsilankant.

IR MOTERYS ETIOPIJOS ARMIJOS EILĖSE

Amazont

Etiopiečiai pasiryžę . žu-but atmušti italus pereitų savaitę 
prasidėjusiam kare. Tad, į armijų sutraukė ne vien vyrus, bet 
ir didelį nuošimtį moterų.. Paveikslas parodo kelias etiopietes 
amazones. . 

liaus užeigoj, adresu, 535 W. 
32nd St., įvyks šauni pare, kur 
visi p-nios Brigytos Karalienes 
draugai ir pažįstami susirinks 
pasilinksminti.—(Sp.)

............. . ...... ............ ...........r... . ■ '

VAKAR PRASIDĖJO ŽYDŲ 
NAUJI METAI

ii „ ,;.i,

Vakar, su saulėlaidžiu prasi
dėjo žydų “Yom Kippur” — 
Nauji metai.

■ Chicago^ ura ugi ju 
Kliubų valdybos 

1935 metams
LIETUVIŲ PIllECiu BROLYBĖS 

KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas. 7132 So. Racine Avė.. Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt.. 2627 Gladyž 
Avė., Tel. Van Buren 7861; P. 
Viršilas finansų rašt.. 8415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St; B. 
Viršilas kontrolės rašt.. 8415 So 
Wallace St: M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.;

roles rašt., 8415 So
M. Norbutas ir K.

teriškai raudoti ir apalpo.
Nuteistoji yra, Suzanne Ma 

doian.

REIKALAUJA PASKELBTI KARO STOVĮ 
PIENO STREIKO D1STRIKTU0SE

Pieninės sako, šiandien arba rytoj nebebus 
Chicagoje pieno; vienas streikie- 

rius užmuštas

Apkaltino penkis 
italus už Taylor 
gatvės gaisrą

“SLA. 178 kuopa turi įvairių 
moksliškų knygų knygynų, ku
riuo nariai gali naudotis. Rla- 
teshių informacijų gavimui 
kreipkitės į kuopos pirminin
kų ir konkurso organizatorių, 
B. Walantinų, 11116 So. Wip- 
Ple st.”.

Bus baudžianti už padegimų ir 
10 žmonių nužudymų

Vytautas ' Mišeika 
; Palace teatre

J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. I 
Antanaitis,' maršalka.
Susirinkimai atsibuna kužną mėne

si pirma penktadienį, Cfucagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3188 S. Halsted 
St, 7:80 vai. vakaro.

CLASSIFIEDADS
GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY

RU ir MOTERŲ PAšELPINIO 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Geo. Medalinskas. pirm., 288 So. 
Central Avė.: J. Garadauskas, 
pim. pag.. 3812 W. Monroe St; 
M. Medalinskas, nut rašt., 238 
So. Central Avė.; Chas. Katala, 
fin. rašt., 4676 W. End Avė.; M. 
Kaziunas, ižd., 8508 Gundersin Avė., 
Berwyn, III.; V. Manikas. D. Bra- 
Žas ir M. Davidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas.
Susirinkimai atsibuna kožna ant

ra nedėldienį — Lawler Hali, 8929 
W. Madison St., 1 vai. no pietų.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

iždo srlo

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. r^gisterius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykice 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

PRANEŠIMAI

Pieno streikui besitęsiant 
savaitę laiko, Chicagoje ėmė 
reikštis didelis pieno, truku
mas. Pieninės spėju, kad kaip 
Šiandien ar rytoj šeiniininkės 
turbut visai negalės gauti ar
ba tegaus tik mažų kiekį pie
no. Situacija esanti tiek rim
ta, kad gal priseis visai su
stabdyti pieno išvežiojimų.

Jau vakar ir užvakar South- 
sidė šeimininkės nebegalėjo 
gauti grietinės. Jos buvo per
spėtos, kad šių savaitę nesiti
kėtų gauti pienų, kaip papras
tai. Pilnai bus aprūpintos tik 
ligoninės.

Su peticijomis pas guber
natorių

Pasinaudodami gubernato
riaus Hornerio vizitų Chica
goje, į jį kreipėsi ūkininkai 
su peticijomis, o pieninės rei
kalavo paskelbti streiko dist- 
riktuose karo stovį.

Tarp ūkininkų, piketuo
jančių kelius ir ūkininkų, ku
rie nestreikuoja ir bandė 
įvežti Chicagon pienų, įvyko

Ke- 
vie-

eilė susirėmimų. Netoli 
noshos, prie kelio No. 42, 
nas pikietuojantis ūkininkas 
buvo užmuštas, kai streiklau
žių trokas jį parmetė ąųt ke
lio ir suvažinėjo. Užmuštasis 
yra, Herman Slateris, •. 41, 
Burlington, Wis„ ūkininkas. 
Už jo suvažinėjimų suimtas 
Jonas Levandovskis, 47, 2323 
Charleston st., Chicago. -

Policija saugo traukinius
Herbert miestelyje, III., 350 

ūkininkų pikietuoja Bowman 
pieninę ir išpila visa pienų, 
kurį bando įvežti į dirbtuvę. 
Northwestern ir Wisconsin 
Central geležinkelių linijoms 
buvo duota speciali valdžios 
sargyba saugoti pieno trauki
nius einančius Chicagon.

Streikuojanti ūkininkai rei
kalauja iš pieninių $2,50 už 
šimtų svarų pieno (apie 5.7 
centų už kvortų). Ikišiol jie 
gavo apie $1.50 už Šimtų sva
rų. Kai kurios pieninės apsi
ėmė mokėti $1.75, bet ūkinin
kai to nepriima.

Penki italai-padegėjai i šian
dien bus atiduoti Cook apskri
čio grand jury už padegimų 
namo Taylor gatvėje ir už nu
žudymų 10 žmonių; Tiek žmo
nių žuvo, kai namas užsidegė 
ir gyventojai nei&ifcjo išbėgti 
laukan., ‘ A K

Areštuotieji ir apkaltintieji 
yra, Frank Vitale,' krautuvi
ninkas, 558 W, Taylor street, 
ku?.is prisipažino sumanęs na
mų padegti apdraudos gavi
mui; Joseph Vitale, jo gimi
naitis, kuris surado faktinųjį 
padegėjų, girtuoklį Jbseph Di 
Chiara (irgi suimtas); Phillip 
Cuccinelli ir Sam Jacopelli, pa
degėjo pagelbininkai.

Palace teatre, vidurmiesty, 
jau šeštų savaitę vienoj tru
pėj vaidina jaunasis Vytautas 
Mišeika, sūnūs žinomų Vinco 
ir Stasės Mišei’kų.

Jis vaidina šu 
kiame akrobatiškame šokyje.

Tai rekordinis atsitikimas, 
kad vodėviliaus |rograųias pa
silieka tokį ilgų, laikų viena
me ir tame pačiame teatre.

Pabaigęs gastroles čia, Vy
tautas Mišeika‘^ių žiemų su 
trupe išvyks vidiių metų gas- 
strolėmis į Europų.

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDES 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1935 m.: 
Ant. Walskiš pirm.. 3841 Ever- 
green Avė., tel. Belmont 7678; 
Izidor Daunis, pirm, pag., 2877 
Claibom Avė.; Mykolas Chepul, 
užrašų rašt., 3327 LeMoyne St.; 
Antanas BUtvitis, kasos globė
jas. 1825 Wabansia Avė.; Jonas 
Stalgaitis, marš., 2039 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4839 Winnemac 
Avė; Base Bali manedžeris Bi*uno 
Roger.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

ketvergą, 2088 North Avė., kliub- 
houzėi. 8 vai. vakarė/

LIETUVIŲ ŽAGARIECIŲ Kliubo 
valdyba 1985 metams: P. Arlaus
kas pirm.. 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb., 8852 South 
California Avė., John . Pukinskas 
nut. rašt,, 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. MeraviČienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Indėpendence 
BĮ., Pranciška Dvilaitis, kasierius, 
1342 W. 48 Avė., Cicero, D. Rad
vilas maršalka, 712 W. 17 PI., P. 
Arlauskas, J. Pukinskas kasos 
globėjai.
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečia nedėldienį 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

Lietuviu Socialistų Sąjungos Chi
cagos Centrąlė Kuopa laikys susi
rinkimą trečiaęlienii spalio (Oct.) 9 
d., Naujienų name, 1739 S. Halsted 
St., Chicago. Pradžia 8 vai. vak.

Visi nariai yra kviečiami būtinai 
atsilankyti, nes randasi svarbių rei
kalų apsvarstimui.

Šiame susirinkime draugas K 
August darys pranešimą apie socialis
tini veikimą Lietuvoje, tat nepamirš
kite, spalio 9 d., 8 vai. vakare.

Kviečia Sekretorius.
Apie 3000 lietuvių
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ar Tamsti esi nariu?

Jeigu nesi, tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS

Konkursas baigsis spalio 31d. 
Metas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS
Ofisas atidaras

Pirmadieniais, ketvirtadieniais visą 
dieną, t o sekmadieniais iki 1 pp.

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA 

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

—o—
STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$800 kaurai ............................... $35.00
Parlor. miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai ....... $30.00

Atdara vakarais ir nedalioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Nliscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ 

Taipgi- kautai paimti į malinus, 
juodas pony kautas ... 

Rudas caracul .................
Jap mink .........................
Natūrai maskrat ..........
Leopard kates .................
American broadtail .........
Northern seal ............... .m
Tikrą esatern mink .......

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

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO.. 

165 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

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

$150

.. $8

Help Wanted—Malė 
 - Darbininkų reikia

REIKIA patyrusių darbininkų dar
bui geležies atkarpų jarde.

2138 S., Sawyer Avė.
--- o-----

REIKALINGAS kriaučius geisti
na, kad butų patyręs ant moterišku 
kailiniu (furs). Atsišaukite tuojaus, 
4554 S. Paulina St. ——o------

gjrupe sun-

Du čhicagifečiai ga 
■ vo grasinančius 

laiškus

CLASSIFIEDADS

Ragina lietuvius Mt 
Greenwoode įstoti 

į SLA.
178 kp. pirmininkas B. Wa 

lantinas atsišaukia į vietos 
gyventojus

Petronėlei Milerie
nei (Petraičiutei) 
padaryta operacija

buotoja Chicagos lietuvių 
pažangiuose rateliuose.

šeštadienį, spalių mėn. 5 
dienų, Grant ligoninėj pada
ryta goiterio operacija p-niai 
Petronėlei Milerienei (Petrai
čiutei).

Operacija, daktarų many
mu, esanti sėkminga. Ligonė 
dabar randasi kambary 102 
Atlankyti jų galima paprasto
mis dienomis nuo 2 iki 3 va
landos po pietų ir vakarais 
nuo 7 iki 8 valandos; šventa
dieniais galima atlankyti 
nuo 2 iki 4 vai; po pietų. Grant 
ligoninės adresas 551 West 
Grant Place.

P-nia P. Milerienė randasi 
Dr-ro A. Montvido priežiūroj*

Petronėlė Milerienė yra ge
rai žinoma Chicagos ir apy
linkės lietuviams kaipo arą- 
mos veikalų vaidintoja, kaip 
Makalų šeimynas (per radid) 
motina (Makalienė), Birutės 
choro narė ir šiaip aktyvi dar- v * ■ ’ * .

Kviečia į “Blindos” 
vaidintojų tarpų

Vyrų choras ir L. S. S. C. K. 
kuopa ruošiasi statyti scenoje 
garsųjį veikalų “Blindą”, kuris 
bus suvaidintas Lietuvių Au
ditorijoje, gruodžio 8 dienų.

Kadangi prie veikalo per
statymo reikalinga suvirš 30 
ypatų, tai dar yra keletas ro
lių neužpildyta, ir kurie yra 
loŠę arba turi sceniškų gabu
mų, yra kviečiami prisidėti 
savo darbu. Kreipkitės pas 
mokytojų K. Steponavičių lai
šku arba ypatiškai, 4142 Ar
cher avė., Chicago.

— Kvieslys.

14 metų moteriškei už 
vyro nužudymą

Trijų vaikų motina šeštadie
nį buvo nuteista 14 metų ka
lėjimo už vyro nužudymų. Iš
girdusi nuosprendį, ji ėmė.his-

MT. GREENW00D — SLA. 
178 kuopa, Mt. Greenwoode 
smarkiai Puošiasi SLA. auksi
nio jubiliejaus konkursui. Va
kar, spalių 6 d., įvyko susi
rinkimas, kuriame nariai dis- 
kusavo darbuotės planus.

Pranešdamas ap^ie tai, kad 
kuopa smarkiai dirbs gavi
mui naujų narių, kuopos pir
mininkas, B. Walantinas, 
kreipiasi į vietos lietuvius se
kamais žodžiais. “Gerbiami 
broliai ir seserys, kreipkite 
dėmesį į savo ateitį, apsidrau
skite nuo įvairių kasdieninių 
nelaimių. Patariu jums pri
sirašyti prie 178 kuopos SLA. 
— didžiausios lietuvių apdrau
dos ir pašalpos organizacijos 
Amerikoje.

Kuopa turi savo knygyną
“Nariai priimami ftuo 2 iki 

60 metų. Apsidraust galima 
iki gyvos galvos. Pinigus ga
lima atsiimti po 20 metų. Ga
lima pasirinkti ir kitokius ap
draudos skyrius. Pašalpos li
goje mokama $6.00, $9.00 ir 
$12.00. Visi nariai gųuna są- 
vaitinį laikraštį, “Tėvynę”. 
Apart apdraudos, SLA. teikia 
pinigines pašalpas našlėms ir 
našlaičiams.

Du žymus chicagiečiai vakar 
gavo grųsinančiu^ laiškus, ku- 
■riuose . anonimiški piktadariai 
grųsina juos pagrobsiu. “Išsi
pirkimui” iš kidnapinimo, pik
tadariai reikalauja iš abiejų po 
$30,000.

Laiškus gavo W. C. Cum- 
mings, Dro’vers National Bank 
prezidentas ir.. Harold F. Mc- 
Cormick, galva International 
Harvester Co.

Apskričio advokatas 
smerkia Sweitzerį

-------- '
Hayden N/Bell, Cook apskri

čio advokatas šęštadienį smar
kiai . atakavo buvusį apskričio 
iždininkų Robent M. Sweitzer. 
Sweitzer užvedė bylų apskričio 
teisme, reikalaudamas atgal 
sau iždininko vietos, iš kurios 
jis buvo prašalintas, kai paaiš*- 
;kė j o; kad pas jį buvo $.450,000 
įfrųkumas.

Advokatas Bell, argumentuo
damas prieš Sweitzerj, teisme 
pareiškė, kad užvedęs - bylų 
Sweitzeris norįs (ik atsiskaity
mų su apskričiu vilkinti ir 
trukdyti. Jis toliau pareiškė, 
kad apskritis neviėn galėjo, bet 
turėjo Sweitzerį prašalinti, nes 
publika negulėtu pakęstį nepa
sitikimų Wl^ųhįkų; valdžios 
viėtose? , '

Rytoj B. Karalienės vardo 
(diena ’

Rytoj Brigytų vardo diena. 
Ta varduvių prOgA John Kara-

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STfi RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C.t/Stencel, 2539 West 
48rd Sb, Chiflagg* Pirm, pą- 
gelb. C- Chaplmskas, 8627 South 
Halsted St.^ Chicago, III.; Nut 
rašt P. Opulskas, 3218 So. Limė 
St, Chicago, 111.; Fin. rašt W. 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago, 
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 8141 
So. Morgan St, Chicago. III.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St, Chicago, III.; Duru mar
šalka S. Žukauskas. 2515 W. 43rd 
St. Chicago, III.; Ligoniu apėk. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.f Kasiterius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St, Chicago, III,; Sudžia 
F. Aušra, 3489 So. Artesian Avė.. 
Chicago, III.; Sudžios rašt F. Žu
kauskas, 3314 So. Morgan Street, 
Chicago, III.; Korespondentas S. 
Wernis, 6804 So. Perry Avenue, 

, Chicago, III.

ILLINOIS LIETUVIU PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metu. 
Jonas Bijankas, pirm... 984 W. 
Marąuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut rašt 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir

Business Service
Biznio PatarnaviĮnas_______

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų, biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė, mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 Vai. ryto 
iki 85 vai; vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet .

LANDLORDS BURBAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

REIKALINGAS senyvas vyras 
prie namu darbo už maža atlygini
mą. Anna Pūkis, 87th St. ir Forest 
Avė. 4 blocks West of Kean Avė., 
Willow Springs, III.

REIKIA siuvėjo prie seno ir nau
jo darbo ir prie kailiniu. Atsišau
kite tuojau. 2415 W. Marcjuette Rd.

REIKALINGAS patyręs barberys 
dirbti vakarais.

880 East 75 St.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

REIKIA patyrusiu alaus pardavi
nėtojų. Gera proga uždirbti pinigų 
Komisas ir alga. American Bre- 
wery Product Co. 8917 S. Lowe Avė.

Musical Instruments 
Muzikos Instruroentai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentų 

$175 piano accordion special .... $90 
$18 kornetas — klernetas .......  $6.50
$35 Bohemian Clarnet Co. sax....  $20
$65 Martin naujas sax ...............  $45

Gitara $4.50. Visi bubnai. 
GOLDSTEIN MUSIC SHOP 

914 Waxwell St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA merginos namu darbui 
Geri namai. Nereikia virti. Gyve
nimas vietoje. Alga $8.50 iki $4.00. 
Tel. Kedzie 9005.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

Kalendoriai
1936 m.

Naujienos gavo pa
vyzdžius labai gra
žių kalendorių 1936 
metams.
Biznieriai, kurie ma
note spausdinti ka
lendorius ateinan
tiems metams, malo
nėkite atsilankyti į 
‘Naujienas’ pamaty
ti musų pavyzdžius 
ir kainas.
‘Naujienų’ ofisas at
daras kasdien iki 8 
vai. kas vakaras.
1739 S. Halsted St. 

TelGanai 8500

8:30 iš
Ryto

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 ’ • e • ;

< V■' ‘jAii

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI. KOKI NORS DAR
BA. NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TŲ Už SYKI. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI šį SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBA TIEMS. KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

For Rent
4 KAMBARIŲ kampinis, šviesus 

flatas, nauja maudynė, renda $13.00.
1125 W. 81 St.

Business Chances
PąĮrdąYiiniii Jgizniai

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

1130 South Canal St.

TAVERNAS IR 
VIEŠBUTIS

Parsiduoda moderniškai įrengtas 
tavernas ir viešbutis su 86 kamba
riais. Išfomišiuotas su visais pa
togumais ir pilnai užimtas. Restau
racija ir didelė vieta dėl parengimu. 
Biznis išdirbtas per daug metu. Arti 
prie III. Central stoties ir prie did
miesčio. Patyręs žmogus gali pasi
daryti gera pelną ant investmanto. 
Rendos tik $150 į mėnesį. Lysa 
gaus pagal susitarimą. Parduosiu 
cash arba mainysiu ant ūkės ar na
mo. Kreipkitės ypatiškai:

SOUTH CENTRAL

1245 So. Michigan Avė,
DELICATTESSEN, grosernė. ge

ros įplaukos, už $500 greitam pirkė
jui. Yards 5021.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

NORIU MAINYTI medini namą. 
4 pagyvenimu, cash, nėra mortgaru 
ant bizniavo namo su mažais mort- 
gagiais, $1,000 arba $1,500.

2907 Lowe Ava.



CHICAGOŠ

Anastazija ir

ADVOKATAI
iki 8

Prospect 1930

Steponavičius

laikraščių agentas, khy

KITATAUČIAI
Ofisas -i

r nuo 7 iki 8:30 vai.

R ‘AVENUE 
rginia 0086

Ofiso Tol. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Bridgėporto kolonijos, čia gi 
muši ir augusi. I Draugiją į- 
rašė kon. V. B. Ambrose.

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

P-riia Makutehiene

papasakos įdd- 
įvyktus kongrese ir 

Mini
mu-

TikietaS i bankietą p-ai 
M. Viskoškienei

Bank Bldg.
po pietų, 6 Ūd 8 vak. 

Seelėy 7330 
>rtinswkk 0597

P-nia Julia Augustiene, pasau
lio lietuvių kongreso atsto
ve, išduoto raportų;—Inž. K 
Augustas 
mesnius 
apskritai I^etuVoje 
kas Steponavičius duos 
zikaliŠkai vokalį programą 
Masonic Temple Svet., 154' 
N. LeavRt St.

Physical Thera'py 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė., 2nd flbor 
HeiplOck 9252

Patarnauju prie 
gimdymo nainuo 
se, ar ligoninėse, 
duodu irtassage 
eleCtric t teat
meni ir magne- 
tic blanketš ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

756 West 35th St
' Cor. of 35th and Wsted Sts. , 
Ofiso valaYidtfs ifUo l-3nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pagal sutartį.

Laikraščiuose buvo rašyta, 
kad kon. BuTaw užkariavo 
Cicero, bet deja, jau senokas 
laikas kaip nieko nebesigirdi. 
Prišibijoma, kad kartais jis 
ten nebūtų patekęs į nelaisvę. 
Konkurso ofisas turės siųsti 
savo špionažo agentus jo ieš
koti.

dabartinę‘ padėtį.
Mužikas K.

turi paruošęs gerą programą 
—bus malonu išgirsti. Susi
rinkimai prasidės 7:30 vai. 
vakaro, o programas 8:15 vai. 
\akaro. Nariai ir narės' kvie- 
čihmi atvykti laiku. Be pasi
tarimo organizacijos reika
lais, išgirsme įdomių kalbų ir 
gerą programą dainų ir muzi
kos.

GYDYTOJ
2201 W
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir rtedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So.

Telefonas Republir 7868

Konkursanto P. Galskio na
riai per jį norintys įsirašyti, 
negali jo susirasti, štai p. A- 
koška jau dvi savaitės kaip 
ieško kon. Galskio, būtinai 
nori per jį įstoti Draugijom 
Atrodo, kad kon. Galskiui nu
sibodo nauji nariai Draugijon 
rašyti, Jis nuo prospektų pats 
bėga, kąd jo nepasivytų.

i i-7 > *

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

Telefonas Varde 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rež. Tdlephone PLAZA 2400

yra Pašaltos ligoje, pomirtinių ir 
VALDYBA:

J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KAIRIS, vice-prezidentas

T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARU ‘ 
Telefonas ___ ,

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

Draugijos nariai, kurie esą-' 
te nusitarę gauti tikietą į 
Draugijos Jubiliejinį bankietą^ 
dykai, stengkitės būtinai gauti 
vieną narį Draugijom Kiek 
įrašysite naujų narių, tiek 
jums btis bankietinių tikretų. 
Laukiam jiisų darbo rezul’ta-

Kas kita su kon^ V. B. Auk 
brose. -Ji^' dažtiUT’&avo prO 
peklą vaikosi prf keletą dienų£ 
kolei jį pačiumpa’. Jis sako, 
kad geriausia venteriu pros
pektą pagauti, tai yra taver
nas'. Well, p. Ambrose žino 
ką sako.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna Siakis 
Moterų ir veikų ligų gydytoja

taipgi į- 
_ ^ __.o <tXietuvių Dr-
Šiuos višįs' įėtuHs narius

Koė. Senas Petras 
jraiSt

Baigs Putrimas, brighton- 
parkifetiš. P-nų Putrimų Visa 
šeima yra mandagus, svetingi 
Žmonės. Senas Petras p. Put
rimą įrašė Draugijon seka
momis sąlygomis: Senas Pet
ras turėjo įsirašyti į Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubą, o p.

. (Tąsa nuftl s-čiato)

KULTŪROS DRAUGIJA
MILLER, finansų sekietorius

J. DEGUTIS, iždininkas
P. GALSKIS, trustisas
P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

Tiesa, reikia pripažinti, 
konkursantai darbuojasi ge
rai, o kiti Draugijos nariai 
talipgi nesnaudžia— aplikaci
jos į konkurso ofisą plaukia 
smarkiai. Bet dar daug yra 
Draugijos narių, kurie yra 
tikrai nusitarę gauti po vieną 
ar du naujtls nartus, bet jų 
darbo Vaišių dar nematome. 
Turim vilties pamatyti. Lau
kiame.

Iki konkurso pabaigos liko; 
tiktai 24 dienos arba 576 va
landos. Laiko nedaug, kon- 
kursantai ir visi Draugijos 
nariai kviečiami pradėti sku-! 
biau darbuotis, kad kiekvie
nas iš musų konkurso darbą- 
baigtumėme sėkmingai.

Konkurso ofisas- darbu už 
verstas. Sekretorius p. Miller 
dirba išsijuosęs—tašo certifi- 
katus, gamina naujas knygu
tes, regištrtioja narius net į 
tris knygas. Iš to didelio dar
bo tuzinas plaukų pražilo, o 
Visa kapa plaukų nuo jo gal
vos nusirito. Kas su jo plau
kais atsitiktų, jeigu dar kon
kursas bent pusmečiu ilgiau 
pasitęstų ?

Lapkričio 2 d. Lietuvių Au-; 
ditorijoj bus didžiulis Drau
gijos bankietas. Konkurso dar-! 
bui čia bus padėtas taškas,i 
kartu apvaikščiosime Chica-' 
gos Lietuvių Draugijos 25-kių' 
metų sėkmingą gyvenimą. Vi-i 
si Draugijos konkursantai ir! 
nariai, kurie bus veikę šiame1 
konkurse, turės progos šmd-' 
giai laiką praleisti,

šis Chicagoš Lietuvių Drau
gijos susirinkimas bus tikrai į- 
domus. Iš Lietuvos tik ką grį
žo Draugijos nariai pp. Au
gustai. P-ia Augustienė atsto
vavo Draugiją Pasaulio Lietu
vių Kongrese, Kaune. Ji buvo 
Kongreso mandatų komisijoje. 
P-nas Augustas atstovavo 
“Naujienas”, buvo kongreso 
prezidiumo narys. Jie abu šia
me susirinkime mums papa
sakos daug ko įdomaus ne 
Vien iš kongreso, bet irt»ap-

P-hia Petronėlė iftĄkutenienė 
cicerietė
yta nikio haus budo, iii®tigen-' 
t’ftlCa mtrt'eHškė.

Kon. K. Steponavičius 
įrašė:

P-Vė Lydi'a kelly, marąuelte 
parkietė jaunuolė. Draugijon 
įrašė kon. K. Steponavičius.

Jadvyga Grybas, marąuėttė* 
įparkietė, žymaus veikėjo JUd^- 
žb Grybo žnioila. I^-nia Gry
bienė yrą inteligentiška mo
teris, aktyviai dalyvauja niu- 
šų kultūriniame gyvenime.

Antonette Stasiulis, 3300 S. 
Union avė. P-nia Stašiulis Čia 
laiko valgdmų daiktų sankro
vą. Gero budo, apsukri mote
ris. Ją Draugijon įrašė kOn.

B. Ambrose.
Jpsepli KažlaUskas, 3258 So. 

Union avė., taverno savinin
kas, rimtas vyraš, mandagaus 
budo.

Charles Kinderis, 3362 So. 
Halsted st., muzikantas. Gerai, 
ilVad Draugija savo narių eilė
se susilaukia didesnio skai1- 
čiauš žtnoniiį t iš muzikališko 
pAšaWib.‘ ?

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tek Drexel 9191 .

Dr. A. A. Roth ’
L Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
Ota.' trt H^šua st 

arti 81st Street 
Valandos: 2—4, 7--t9.vai. yak. Neda

liomis ir fivėtftadiehiaiu 10—12 
diena.

Norfeert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

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

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

DR. VAITUSH, OT’T.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo.. akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 

[trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
'elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaįę atyda . atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandoj nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
| kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

galite 
visada 

sutaupyti 
apie.,

Tūkstančiai 
visoj Šalyj, _ 
iki $3.00, mtisu . 
kaina tik --------
$2.50 vertSs maleva 
grindims _______ ___________
5 galionai skysto cemento 
stogams ...... ..............—
$3.00 slidus, baltas C1 50 
enamel------------------------------- . .
Didžiausias Ir geriausias pasirinkimas 
malevų ir enamel visame mieste —• 
viskas nuo 1/3 iki 1/2 pigiau. 100% 
garantuota arba grąžinami pinigai. 
Pirkit artimiausioj krautuvėj. 

PAINT EXCHANGE OF
CHICAGO _ 

1557 MILWAUKEE AVK. 
683fi 8. HAE8TED ST. 

2274 ĖIJ8TON AVĖ. 
Telefonai: Ąnnltage 1440.

kampas Halsted St.
; Vaia'ndOs nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
NedSliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

P^nid: Marė VtskbkktėnČ, ak- 
tyvi Draugijos narė, įrašė Chi- 
cagos Lietuvių Draugijon p-ią 

• Iffiiifehtiįf Radvilienę, bridgd- 
portietę. P-fila A.
nė už įrašymą šios inteligen
tiškos pė>iiios gatiha tilęiėtą į 
bėtikiėtą.

Tikietas į bankietą p-ai 
E; <šavehtertei! ,;

-■ t ’■■■ '.L-'-;-% '
V P-nia Elzbieta Gaveniėnė, 
gera Draugijos narė, įrašė

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

Tel, Kenwood 5107
VALANDOS! ....... ... . .

nuo 9 iki 11 valandai ryto v 
nuo 6 iki B valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Senaš Petras baigia visus 
taVetnihkus įrašyti Draugi
jom Kyla klausimas ar spės 
Senas Petras juds visūs Drau
gijon įrašyti iki konkursas pa
sibaigs. Kad tik nereikėtų vien 
dėl Seno Petro konkurso pa
ilginti, kad jam davus pakan
kamai laiko visus taverninkuš 
ii* jų šeitųaš Draugijon Sura
šyti. Tą buš galima išspręsti 
paskutinėje konkursodienoje.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 5V. 18th St., netoli Morgan St.

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

TeL Cafial 3110
Rezidencijos telefonai:, ...

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILK , 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 val. 
vakaro. Nedaliomis ntio 10 iki 12 
valandai -dieną.

Phone MIDWAY 2880.’

įraše:
P-nią Anelę Daknienę,Ytur- 

vey, III. gyventoją./Gerai, kad 
kon. SkirmDntas čia -rieshaud- į • ». . I I '■
■žia, H a r' vey mūšų o^ga'niztibi- 
jos jėgos auga dėka;kon.; Skit-, 
mbnto darbui. < * *

Kon. Pranas Klikna ; 
įrašė:

P-le ’iLofijd Mikniui ė, mat-1 
ųfucttepatkietė, ir p-lė Teofilė 
Stankiutė, northsidietė. Abi’ 
šios panelės yra malonios, ap- 
šūkrio^, sumahios, Užtai -jos ir 

■L Chicagoš Lietuvių Draugiją! 
įsirašė. ^Didėlis kreditas kori. 
Pranui Kliknai už šių šaunių! 
panelių įrašymą Draugijon. / i 
< Pravartu priminti, į. kad p.! 

'Pranas ^lįkPa buvo užmirštaš 
konkursantas. įtonkurso vedė
jas net kryžių ant jo veiklos

tai naujų narių bus kaip zet. 
Kviečiame visus kiek galima 
daugiau spausti,— spaudžiant 
Visgi didesnes pasekmės iš- 
spausime.

Chičagos Lietuvių Draugijon 
p-nią Ameliją Valajtienę. P-ia 
Gavenienę už savo gerą darbą 
organizacijos labui gauna ti
kietą į Draugijos bankietą.

Du tikietai į bankietą.
Pranui Valaičiui

Cicerietis p. Pranas Valaitis, 
įrašė Draugijon du naujus na
rius—p-nią Petronėlę Stanai
tienę ir savo sūnų Joną Va
laitį. P-nas P. Valaitis už savo 
“krabrastį” gauna du tikie- 
tus į Draugijos bankietą.

Jonas J. Kulis

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezefis
Dentistas

4645 Sb. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

šiame Draugijos konkurse; 
jau įrašyta virš šešių šimtų 
naujų narių, šį mėnesį baig-’ 
sime septintą šimtą ir gerokaiį 
pasistumėme į aštuntąjį, o gal 
ir visai jį užbaigsime. Jeigu[ 
draugai , konkursantai ir kiti; 
Draugijos nariai gerai pas^ 
paus, neabejoju, aštuoni Šim-

čiiis įraše Chicagoš Lietuvių 
Draugijdn. Dabar lauksime 
čia ateinant Jiiozo,:—jis nuo 
savo progreso atsilikti negali.

Barbora Jankaitis, taipgi 
inarąUettėparkietė. Šią darbš
čią, sumanią p-nią Draugijon 
įrašė kon. StėporiaviČiuš. Kre
ditas p. Steponavičiui už gerų 
narių įrašymą Draugijon.

Kon. V. B. Ambrose
;i įrašė: ■

Kazimieras Venckus, 32Č0 
So. Wallace st. P-nas K. Ven
ckus Čia užlaiko gerai įrengtą 
taverną. Pats yra malonaus 
•budo žmogus, tad' nestebėtina, 
kad turi gana gerą pasisekimą

Jis susyk piftsii^)dė sil- dViėrii. 
grėžiiolėtti, į
jos narių skaičių. Gerai, Pra- 
nAi, dar paspausk, gal dau-; 
gtati tokių- t’
Di“auįijU'. Laukšiffi’ė; 1

Kon. Arthur Montvidas 
įrašė: ; i-.■ .■ i\>.'

Well, pats konkursantas, jau 
toli nuo Chciagos, Illinois 
universitbte stuęlijupja, bet Jo! 
nartų skaičius yis\ yieri augd.’ 
šiai p-ia[ A. ’ Mikužlįiiė įfdše 4 
nartus Drąugijbn, bet kreditą- 
vo jaufitįpiiųi Ąrthurtti’ JNkont-' 
vidui. Reiškia, musų jaunuolis 
Montvidas turį rėmėju-—jis nė 
sapnuote nesapnavo, kad jo 
nariai augtų jąih esant toli 
nuo Chicagoš.

Dvi sesutės
Aldona Miku&iutės įsirašė Chi- 
cagos Lietuvių Draugijon. Abi 
sesutės skaisčios, tarsi darže
lio kvietkęs. Viena jų, Anas
tazija, dirba ofise, p kita Al
dona dar studentė. Jų dviejų 
sesutė Eufrozina Mjkužiutė jau 
seneliau priklauso Draugijai, 
o močiutė p-ia Mikužienė ga
na sena organizacijos narė.

Taipgi p-ia Mikužiehė įrašė 
Draugijon Mąrgąretą, Antona- 
vičienę, hortbšidieję. Ą-as Jus
tinas Antonavičjus, Margare- 
tos vyras, jau spniai priklauso 
Chicagoš Lietuviu, Draugijai,, 
o p-nia AntonaviČienė tik da
bar įstojo. Nors abu Antonavi- 
čiai čia gimę ir augę, Lietu* 
vos nematę, bet yra tikri lie
tuviai. Pats Justinas Antona- 
vičiu^s savo kalbos . akcentu at- 
rocĮp, kad yra tikras šviekšnos 
žemaitis., Geraų 
lietuvių skaičius, pąs mus nuo 
Tat didėja,

P-lė Alena 
įsirašė Chicagoš 
Jdn. :
Draugijon įraše^.jpynią, Miku
ži enė, bet ĄrtbįjrO^j4on tvido 
naudai. ‘ '
t U *A-« .v’/JIO -A • 

į Kofti Bi-Vaitėftuftas 
’i ■ ''■■■ “įrašė! '•

Mykolas Kalvaitist 4648 So. 
Wcstėrn avė. P-naš Katvai-fiš, 
naujas D r a ugi jos . narys, yra 
restbraho saVinirii&š: jo feiz* 
nis yra virš pažymėtu adresu.

E ha ĖinįjĮs', haih’ą Šei
mininkė, gero būdo, rihlfe 
moteris, šluos du riartus DiįJ 
;gij oii įrašė iB. Valtėl^u-na^

Pažinkite šį sumanų vytą— 
tai musų Jonas J. Kulis, nonų 
istantis kultūrinio darbo daly 
vis 
gų pardavėjas, kalbėtojas, or
ganizatorius. Jis, įsirašęs Chi- 
cagos Lietuvių Draugijon pra
dės ir čia aktyviai darbuotis, 
kad Draugijai gavus naujų 
nartų. Geri veikėjui visoms 
lietuvių organizacijoms yra 
pageidaujami.

Kon. Petronėlė Šliužas 
įrašė:

P-nia Zofija Chusas yra bri- 
ghtonparkietė. P-ia Z. Chusas 
yra gera virėja, apsukri mo
teris. Gerai, kad kon. šliužas 
ją įrašė Draugijon. ,

Tel. Boulevard/5914 Dieną ir Najcti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo .7 
iki 8:30 v. Nedėk fiuo 10 iki 12 a.tn.

Dr. S. Naikelis 
gydytojas ir chirurgas

Ofisas it Rezidencija 
3335 Sb. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

Dr. C. K. Kfiaaga 
Dentistas

Valandos nuo 9—9 ' . .
2420 West Marųuette Roėd 

arti Westem Avė. Hemlock 7828

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofišo valandos: Kasdien htto 9 iki 5. 

Vakarais: Panedčlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Ganai 1175< ( .
Namai: 6459 S. Rockveft Street 

Telefonai Refiublic 9600.

AKlįj SPECIALISTAI

Dr. V. A Šimkus 
GYDWdiAŠ IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
______ Tel. Boulevard 1401_______

Phone Canal 6122
Dr, S. Biežis , iŠ IR CHIRURGAS 

ešt' 22nd Street 
nuo 1—8 . _

,/J. vaitai i ___
California Avenue

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

t Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akįniu Dirbtuvė

MALĖVOS
Likusios nuo bankrotą ir nuo gaisrą 

ant visą 
/ žinomą1/0 visoj✓ Z SairF

malevą
malevoS galioną, žinomos 

pafdavinfijamos kitur viaur 
$1.00

Garsinkitės “N-nose 
■■ ."r u ' t; pi-. • -

•4 1 -• *.■!•./ 1.....i ■! t.i.l Ii - r.......... n ir .............<

Laidotuvių Direktoriai

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Valančios vakarais nuo 6 iki 8:30.
. ... Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

paj?al sutarties.

_____ Kiti;. _____

Dn Margiris 
3325 So; Haitėd St;

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais tik susitątus 
Phone Boulevard 8483

LAIDOTUVIŲ DlftEKTORIAI 
JUOZAPAS gumos 
ir TĖVAS

T ’ • . ''d t Laidotuvių Sąlygos

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.
■" 1 • ■ • ...... r,. ------------------- •.------------------- -................. • ■■■■■■ ............................................ .

Draugijos konkurso ofisas atdaras dvį dienas savaitėje —panedeliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti Įstoti Chicagoš Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti i Draugijos ofisą 

čia pažymėtu laiku.
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street, Telefonas Canal 0117

[M %

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

k 2400 Wėst Maaisori Street
Vai. 1 iki v 

Tel.
Namu telefonas

b Ji >

Nariai.
1 < Laidoti
r fl
1 ; t f

rAį K, . , , J. . ; . . . .■ . ■ . i •. j.’ I

Chicagoš, Ciceros Lietuviu 
iviU DirektoriųAsociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAfcM 
b Tiirimė Koplyčias-Visose Miešto Dalyse.
1, » [ '■'!

Į 1646 \Vest 46t
L J. Ž0LP ' . 1

h Štrm1 Phones Boulevard 5208-8418
I r P 1

j 4605-07 S. Hei
J. F. EUDElKIS ~ ,1

mįtage Ąvenue Phones Yards 1741-1742

LACHAWlCZ ir SŪNUS2314 Wesit 23rd Place Phones Canal 2515i-’Cicerd 5927 j

Į 4092 Archer A
! J. LIULEVICIUS 1
Vende Phone Lafayette 3572 |

1- , f 1 .

I 8319 Lituanica
Į & P, MAŽEIKA 
Avenue _ _ Phdhe Yards 1138 .

r U J • ■:
į' 3307 Lituanica

1 A.-MASALSKIS 1
1 Avemte Photie Boulevard 4139

. 1410 South 491
A. PĖTĖŪS ...... .........

;h Coiirt Cicero Phone Cicero 2109 |
I 'V'“" *' ''r'

[ 668 West l8th
.. J. F. BADŽIUS , J ;. ....... .
Street ....... . .. Phone Canal 6174 |

F 713 Wėstl8th
Iv 

h -1 z •,■ A z fcĮ. Z,-. -Z <-■

S. M. SKUDAS
i Sifee't _ Phofiš Mdhroe 3377

— į ■■     J. -j,

Dr. J. Shinglman 
Praktikuoja 85 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
r i M1 y 1)5

Valandos 1142 A. M. 2-4. 7-8 P. M.
1638 So.

Office 4930 W. 13 St.
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Si

Antradienis, spal. 8, 1935

Chicagos Lietuvių 
Draugija

(Tąsa iš pusi. 2-ro 
Putrimas į Chicagos Lietuvių 
Draugiją. Well, mainas buvot 
sutiktas, magaryčios išgertos] 
darbui padėtas taškas. Senas 
Petras jaučiasi pilnai paten
kintas.

Zofija Valutis, 3608 South 
Halsted st., yra žmona Petro 
Valučio, kuris laiko čia pažy
mėtu adresu gerai įrengtą rū
bų siuvyklą. P-ia Valutiene 
yra inteligentiška moteris, o 
p. Valutis geras siuvėjas. Tad 
reikalui esant Draugijos na
riams verta nepamiršti, kad 
p. Valutis rūbų siuvime gali 
tinkamai patarnauti.

Lucy Matikonis, 120 W. 111 
st. (rožių žemėje) užlaiko gra
žiai įrengtą taverną kartu su 
p-nia Mikeliuniene. Čia gerų 
gėrimų apsčiai, patarnavimas 
mandagus. Pati p-ia Mateko- 
nis yra pažangi moteris, skai
to laikraščius ir knygas. Ge
rai, kad Senas Petras ją įrašė 
Chicagos Lietuvių Draugijon.

Anelė Zerolis, 8140 South 
Vincennes avė. P-ia Zerolis 
yra mandagaus budo, rimta 
moteris. P-nai Zeroliai virš 
paminėtu adresu laiko gražiai 
įrengtą taverną. Taip sakant, 
čia galima gauti visuomet ge
ros rųšies gėrimų.

Povilas šeštokas, dženito- 
rius, mandagus žmogus, skai
to visus gerus laikraščius ir 
knygas, veda gražų šeimos 
gyvenimą. Seno Petro nuopel
nas už įrašymą Draugijon.

Joseph St ragis, 5858 South 
Ashland avė. Čia p. Straigis 
užlaiko didelį, gražų taverną; 
galima gauti netiktai gerų gė
rimų, bet ir skanių užkandžių 
prie gėrimų. Draugijos nariai 
čia atsilanką galės ne tiktai 
įsigerti, bet ir gerai užsikąsti.

Dennis B ačiū s,' 810 W. 19th 
St.,,ęiuy.ęjąg* gerai ^patyręs sa
vo amate. Jis ne vien siuva 
naujus, bet ir taiso senus, pa
darė kaip naujus. Reikalui 
esant neužmirškite savo bend
ros organizacijos nario. Patar
navimas geras.

Šiandie, Chicagos 
Lietuvių Draugijos 
susirinkime kalbės

Inž. Kastas August
Šiandie vakare, kaip 8:15, 

Chicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkime, kalbės/inž. Kastas 
August, tik ką gryžęs iš Lietu
vos. Jis dalyvavo Lietuvių Pa
sauliniame Kongrese, Kaune,, 
apkeliavo visą plačią Lietuvą 
skersai-išilgai, matė daug ko 
naujo ir įdomaus Lietuvos žmo
nių gyvenime. Bus malonu iš
girsti jo įgytus įspūdžius muęų 
senoj tėvynėje Lietuvoje.

P-no K. Augusto žmona, p-nia 
Julia Augustienė, atstovavo 
Chicagos Lietuvių Draugiją 
Lietuvių Pasauliniame Kongre
se, Kaune. Ji šiame susirinki
me kaipo delegatė išduos rapor- 
tą’ ..

Bus geras muzikaliai vokalis 
programas. Dalyvauja solistės 
p-lės Skeveriutė, Girigoniutė, 
taipgi kvartetas, šį programą 
prirengė Pirmyn choro moky
tojas, p. K. Steponavičius.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai kviečiami į Šį susirinki
mą skaitlingai atsilankyti. Su
sirinkimas atsibus ■ Maconic 
Temple svetainėje, 1547 N. 
Leavitt St. Pradžia 7:30, pro- 
gramo pradžia 8:15.

NAUJIENOS. Chicago, IH,
------ -"m

Andrulio paliudijimas šiuo at
veju yra daugiau nei bevertis. 
Faktinai jis tik pakenkė man.

Kada nebegalėjau niekur gau
ti pagalbos, tai pasiliko dvi iš
eitys: eiti* į ežerą ir padaryti 
sąskaitą su gyvenimu arba sto- 
i į Jungtinių Valstybių kariuo

menę. Kadangi aš dar esu jau 
nas vyras, tai ir nusitariau pa
sirinkti antrąją išeitį.

Tokia tai Karvelio istorija, 
žmogus per kelis metus išti
kimai tarnavo Andruliui, o da
bar atsidūrė be nieko. Ir tik 
todėl, kad panorėjo didesnio 
duonos kąsnio.

Buvęs “Vilnies” Skaitytojas.

ATSAKYMAS
JUOZUI

SLA. 63 
susirinkimas

“Naujienų

“VILNIES” ZECERIO 
BĖDOS

Kaip Jonas Karvelis ne
teko darbo “Vilnyje” 
ir priverstas buvo 
stoti j Jungtinių Val
stijų kariuomenę.

Savo. laiku Jonas Kavelis bu
vo “Vilnies” zeceris. Jis dirbo, 
džiaugėsi ir keikė >isus buržu
jus. Bet štai dabar jis jau nu
sitarė stoti j Dėdės Šamo ka
riuomenę. Vadinasi, tarnauti 
toj įstaigoj, kurią jis buvo mo
komas labiausiai neapkęsti.

Kas pasidarė? Kaip tatai ga
lėjo atsitikti?

štai trumpa istorija, kuri 
puikiai parodo, kaip “Vilnies” 
bosas apsieina su savo darbi
ninkais.

Jonas Karvelis stojo dirbti 
prie “Vilnies” kaip tik tuo lai
ku, kada pradėjo pasireikšti 
opozicija. Vadinasi, kada atsi
rado skloka. Pasamdė jį V. 
Andrulis, “Vilnies” redaktorius 
ir direktorius, mokytis zecerys- 
tėš. Praėjus kuriam laikui iš 
“Vilnies” buvo paleistas vienas 
patyręs zeceris ir jo vietą už
ėmė J. Karvelis, žinoma, už 
mažesnę algą. Senojo darbinin
ko V. Andrulis neapkentė. O 
tai todėl, kad tasai simpatizavo 
sklokai, taip sakant, nebuvo vi
sai “košer”.

Tais laikais J. Karvelis buvo 
visai ištikimas Andruliui ir jo 
diktatūrai. Dirbo jis už ma
žesnį atlyginimą nekad senasis 
darbininkas ir kėlė kačių kon
certus sklokininkų rengiamose 
prakalbose. Pruseiką ir Butkų 
jis visaip niekino ir terliojo. Per 
porą metų jis kartu su tavorš-

ka Jonikienė pasakė daug karš
tų kalbų, pasmerkdamas viso 
pasaulio kapitalistus, išnaudoto
jus, policiją ir kariuomenę. Nie
kino jis “Naujineas”, Grigaitį ir 
kitus. Apie biznierius jis irgi 
gero žodžio nepasakydavo. Visi 
jam buvo negeri, išėmus Andru
lį, Bimbą ir IkomunijstiŠkus 
laikraščius.

Tačiau neatsargumas pražu
dė ir Karvelį. Kartą jis turėjo 
drąsos prilyginti Andrulį prie 
Hitlerio. Būtent, pasakyti, jog 
“draugas” Andrulis turi tokius 
pat diktatoriškus palinkimus 
kaip ir Hitleris. Daugiau to: 
pasakyti, kad Andrulis iš “Vil
nies” gauna neblogą algą, o 
priegtam dar ir jo žmona biznį 
laiko.

Apie tai, kaip visas tat atsi
tiko, Karvelis maždaug taip 
pasakoja:

Mano alga tiek sumažėjo, jog 
aš nebegalėjau žmoniškai pra
gyventi. Be to, iš tos pat men
kutės algos reikėjo aukoti vi
sokiems fondams ir fondeliams, 
kuriuos Andrulis Chicago j e, o 
Bimba New Yorke sukurė do
leriams gaudyti. Pagaliau pri
ėjo prie to, jog aš atvirai pa
reiškiau, kad iš tokios mažos al
gos negaliu pragyventi. Tai bai
siai nepatiko Andruliui ir aš 
pasidariau jam nekošer. Jis pra
dėjo šaukti, jog aš esąs gir
tuoklis, šioks ir dar kitokis bei 
netinku dribti “Vilniai” ir ko
munistų partijai.

ROSELAND. — “Naujienų” 
No. 225, tūlas Juozas, besi? 
džiaugdamas smagia puota pas 
p.p. Strumilus, palietė Golden 
Star Kliubą. Pereitam Golden 
susirinkime, rūgs. 27 d., tas 
klausimas buvo iškeltas, ir po 
trumpo apsvarstymo vienbalsiai 
buvo nutarta duoti tinkamą at
sakymą Juozui.

Begarbindamas p. Strumilą, 
Juozas sako, kad “Jo pastango
mis 1914 metais tapo sutver
tas Golden* Star kliubas, ku
riam jis daugiausia darbavosi 
ir daug rėmė finansiškai.” čia 
pasirodo, jog Juozas nežino nė 
to, kad Golden Star kliubas su
organizuotas 1920 m., rūgs. 3 
d. ,o ne 1914 m. O kad p. Stu
mdąs “darbavosi” ir “teikė” 
kliubui finansinę paramą, tai ki
ta nesąmonė. P-nas Strumilas 
kliube “darbavosi” net ir “tė
vu” vadinosi tol, kol turėjo iš 
to sau ypatinškos naudos. Juk 
kluibo bu jojimo laikais, p. Stru
milas padarė gražaus biznio su 
svetaine ir kliubruimiu. Bet 
kaip greitai kliubas pasirenda- 
vo kitur kliubvietę ir iškėlė sa
vo susirink., įš. .p. JStr, svetainės, 
taip greitai “tėvas” pradėjo at
šalti. O kada p. Strumilas ne
teko ir iždininko vietos, tai ir 
visai prasišalino iš Kliubo. Kad 
kliubo sporto skyrius pradžioje 
turėjo pasisekimo tai tiesa. Nes 
pradžioje buvo geresnė tvarka 
sporto skyriaus. . ; '

Toliaus Juozas kalba apie ko
kius tai $12,000.00, kuriuos buk 
p. Strumilas norėjęs investuoti

Išmetė į gatvę be cento
Po to, žinoma, ilgai nereikė

jo laukti galo. Patyriau, jog 
aš nebesu reikalingas ir galiu 
eiti, kur noriu. Grįžau į Rose- 
landą beveik be cento. Koks 
nors darbas gauti buvo tiesiog 
neįmanomą. Kreipiausi dėl pa
šalpos. Vienok pasirodė, kad

kios drąsos ligonę: kol užmigdė, 
ji vis juokavo.

Linkiu kuo greičiausio pasvei
kimo.—Onytė.

operacija ant aklosios žarnos 
ketvirtadienio naktį, spalių 3 
d., dvyliktą vai. nakties. Ope
raciją padarė Dr. Zimerman 

•labai sėkmingai. Aldona jau? 
I čiasi neblogai, nors dar nete- 

or- ko jos matyti po operacijos.
Aldoną nulydėjau į ligoninę 

ir ligi pat operacijos kamba- 
d* rio. Tai pirmą teko matyti to-

t

Išrinkta auksinio konkurso 
ganizatoriai

* ’ • - 'į '.i111" .

■ BURNSIDE.— Spalių • 4 
5LA. 63 kuopa laikė savo mė?, , 
nesįnį susirinkimą Tulev Parko 1 
svetainėje, St. Lawręnce av. ir ■gj 
90-th st. Narių dalyvavo ne- •

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

.......      -111 r- ” -   . ■■ ■

į savo svetainę. Bet dėl .bol
ševikui ‘^riksmo” nebuvę galimą 
tai padaryti, čia reikia pasa
kyti štai kas: dėl tų $12,000.60 
bolševikam neprisiėjo “rė^tį”, 
nes kliubas jų niekuomet netu
rėjo. Kliubo iždas nėra, buvęs 
didesnis $9,000.00; Ir iš tų 
$8,000.00 jau nuo 1925 m. bu
vo įdėta ' į pirmus morgičiųs. 
Vadinasi, kliubas, ant rankų nė
ra turėjęs daugiau kaip $5,006- 
$6,000. 
r • •. ' ? į

Kad bolševikai ‘'jaiskverbė” j dftW»usią. Kai. ' kurie ?ako, 
kliubo valdybą, tai rie kaipo esti neskaib-
kliubo ardytojai, kaip Juo’.. hn8\ . “M 
kad sako, o kad teisingai (vi8i penktadieniais. Mat, peiiktądie- 
žino bolševikų “teisingumą” - Yra Ž"VM dleP°s- 
Red.) gynė kliubo reikaliis ir .kuopos gabios narės tonus die- 
kėle aikštėn pp. Strumilų, Juo- .tavernuose turi zuyią 

^Įkepti ir negah atvykti į susi
rinkimą. Man atrodo, kad rei?; 
įcėtų susirinkimo dieną pakeis- 

... '• 1' - i 
Buvo perskaitytas “Nąujięnų” 

kvietimas dalyvauti bąnkiete,. 
kuris įvyks spalių 13 d. Sofeoi 
syętąinėje. 'Nutartą pagal iš-' 
galę bankiete dalyvauti 

Ligonių lankytojos U. Ža
kienė ir Ltasė Saputiėnė pra
nešė, kad senas kuopos narys, 
K. Vąranius, 7847 S. Park av.,. 
sunkiai serga.

P. Pivarūnos ir A. Laurutė- 
nas buvo išrinkti auksiniu kon
kurso. organizatoriais. Jie yrą 
nusitarę dirbti kartu.

Abu organizatoriai prašo 
kuopos narių kooperacijos. Va- 
dinąsi, pagelbėti jiems kiek ga
lima daugiau narių gauti, šiuo 
reikalu visi nariai privalo su
sidomėti. ' Kiekvienas turi gi
minių, draugų bei pažįstamų, ku
rie domisi musų organizacija. 
Nemanas skaičius jų stotų į 
Susivįęnijiriią, jeigu turėtų ti
kslesni^ informacijų. Tas in
formacijas jiems mielai suteiks 
miisų organizatoriai. Todėl, jei-1 
gu yrą žinomi tokie žmonės, 
kurie norėtų įsirašyti į Susi
vienijimą, tai praneškite vienam 
ar kitam organizatoriui. P. Pi- 
Varurio? adrėšąs yra i 10714 
Prąirie av., p A. Laurutėno — 
10530, Indianą avė. —Koresp, 

■ i y. < .•" j'..'"į,, .. ...........

SERGA ALDONA JUR- 
GELIONIUTE 

•'/‘'h ' *

; NORTH SIDE.^Aldona Jur 
gelioniiitėstaigiai susirgo iri 
skubiai buvo išvežta j Michaėh 
Reeše ligoninę,’ kur padarytą

ii . ‘ 7 ' . , i ■
,U.IWr r.....— .........     .

zų, 'Ruikių ir jų kolegų saviva
lišką elgesį kliube; Kad šiandie 
kliubo finansai susilpnėjo, tai 
atsakomingi jus,./kas tie “jus”. 
—Red.) ’V.'" < . ;

Juozas kalba ir apie “rim
tesnių” narių pašalinimą iŠ 
kliubo /korespondencijoje to 
nėra.—Red). Iki šiol nė vienas 
narys iš kliubo nėra pašalintas., 
Q jeigu tie “rimtięji’\ netekę 
pirmenybės kliube, žinoma, už 
savo “gerus” darbelius, patys 
prasišalino, tai jų dąlyKąs. 
šiaip narių nemažai išsibraųkę, 
tai dėl bedarbės krįzio. Dabar
tiniu laiku kliube dar ; yra ąp|e 
200 narių . Iždas sutvarkytas 
ir joks pavojus negresia. ( » ■ . ■ ■ . • •• k ,

DABAR GALIT PIRK
TI SAU RUBUS 

IŠMOKĖJIMAIS 
01 C ASM 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 Čąsh Kainas tik biskį 
reikės damokėti už šį patar
navimą.

Rankom Siūti 
SIUTAI—TOPKAUTAI 

OVERKAUTAI

?I9.5O..»24M
529A«

Golden. Star kliubo vardu, , 
P. J. Petronis, sekr,

(Iš šitos rėkiančios polemikos 
teko išbraukti nešvarius Pėtro- 
nio išsireiškimus, kurie titfįtą, 
gal būt, bolšeVikų literąturąi, 
bet “Naujienoms” ne. Ęet ir 
iš viso šis Petronio nevą atsa
kymas išėjo per ilgas. Jiąai kal
ba apie daugelį dalykų, kUrių 
Juozas savo korespondencijoje 
nebuvo nė palietęs. Išimant de
talius, Petronis faktinai patvir- 
tiria tą, ką buvo parašęs Jtfflk 
zas, būtent! kad bolševikai kliu- 
be kėlė triukšmą prieš senuo
sius kliubo darbuotojus, skverb
damiesi į jo valdybą, ir kad 
dabar kliubas yra susilpnėjęs 
ir finansiškai, ir nariais ir veį- 
kimu. Tai sena istorija; nes^ 
panašios pasėkos būna visur; 
kur tik komunistai įsiskverbi!^ 
į organizacijos vadovybę. —1 
Redakcija.)'

......   '■       ' '   '      ' i '   ■'   r, ..ir. iiiį.ii ...į.      

35,045
GASO ŠILUMOS VARTOTOJU-
Chicagos apielinkėj 125,000 žmonių 

gyvena geriau, nes variojo 
gaso šilumą 

»• ji . *. 5 '

Jie turi didžiausi smagu
mą ir liuosybęžiemos die-
nomis ir naktimis ir jiems

I
gerai apsimoka biskis ek

stra išlaidy

VISIEMS vyrams gaso šiluma pa
daugina liuosą laiką ir paliuo- 

suoja nud prižiūrėjimo pečiaus. Ne
reikia anglių mesti į pečių, nereikia 
pelenų vešti. Mažiau darbo moterims 
irgi, nereikia tankiai pląuti langų;

V ' .. į . ... ..... . ,

Rėikalaukit dykąi apskattįi^imo.

THE PEOPLES GAS LIGHT AND OOKE COMPANY
' ' . X ' . • * • • ’ . . ' .....

■ / 

užlaidas, sienas ir rakandus. Gaso 
šiluma švari’ ir automatiška. Nieko 
nereikią diri>ti» tik nustatyti thermo- 
stat, kurs būna padabintas seklyčioj.

Gaso šilunįa, pagal didelio skai
čiaus užganėdintų vartotojų nurody
mų, yrą vęįrtą investigacijos kiekvie- 
no naino šeimyninko. Jie raportuoją, 
jogei gaso šilupią yra daugiau negu 
ideališką. JĮ pagerino jų gyvenimo 
standardą—-pądaugino g y v e n i m o 
džiaugsmųr^niekas kitas taip nębutų 
padaręs. Apžiūrėkite gaso šilumą da
bar. Dėl pilnų informacijų kreipki
tės į artimiausių gasp kompanijos 
■oHsų. * : •; : ’

Krautuvė at
dara nedalio
mis iki 5 vai. 

po pietų

KUPPENHEIMER, GGG, 
TĖD LEWIS IR KITU 
AMERIKOS GERIAUSIU 
IŠDIRBYSČIU... VIRŠ 4000 
RURU PASIRINKIMUI.

TURNER BROS.
Krautuvė at
dara utarn., 
ketvergo ir 

subatos 
vakarais iki 9 o

Kamp. ROOSEVELT 
RD. ir HALSTED ST.

CHICAČO, ILL.

BUDRIK FURNITURE MART
3347-3349 SO. HALSTED ST.

Išpardavimas rakandų

49.50
34.50
$7.95

Dining Room Setai vertės 
. $10.0.00 už

2 šmotų Parlor Setai vertės 
$75,40 už

Floor Lempos vertės $15.00 
tiktai už ...... ........... .

Pridedant 1 centą—kita didelė Lempa dykai

ANGLINIAI PEČIAI po 7R ir w-fO aukšč.
PEČIAI su aliejum   po $^0 EQ 
14 tūbų Radio Chasis, Speaker $^Q RA 
MIDGET RADIOS po............. $Q OR

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417.South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

ATYDA: Budriko nedėldienio programo 
;, laikas permainytas. Programai bus 

iš stoties WAAF nuo 1:30 po pietų. 
ti'Į'įr , ■ - Į ~........     • ; ,

JOHN P. EWAL1)
LOANŠtnddNŠURANOE;^ ■ 

gu reikalauji pinigų ant Pirmo 51<>rgičio, ai 
apdraudos nuo Ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

810 \Vest 33id Street
TELEFONAS: YARds 2790 arbąj279i.^

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
1^1-.
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ITALIJA UžPOLIKe

Tautų Sąjungos taryba patvirtino savą komisijos ra
portą, kuris pripažįsta, kad Etiopija nėra padariusi jo- 

,kio priešingo taikai akto, tuo tarpu kai Italija elgiasi, 
kaip užpuolike konflikte su Etiopija. Taryba priėmė 
ąficialj nutarimą, kuriuo pripažįstama, kad Italija pra
dėjo karą,, sulaužydama savo iškilmingus prižadus. Da
bar belieka visuotinam Tautų Sąjungos suvažiavimui 
viešai paremti šitą tarybos sprendimą ir tuomet neiš
vengiama išvada bus “sankcijos” —ekonominės, finan
sinės ir, .gal būt, militarinės.

Tokiu budu, nežiūrint visų Franci jos .pastangų ap
ginti Italijos fašizmą, Tautų Sąjunga jį viešai pasmer
kė ir atrodo, kad ji imsis da ir stipresnių priemonių 
Mussolinio avantiūrai sustabdyti. Jei tatai įvyks, tai

atėjo į .galvą Užkariauti Etiopiją.

KROKODILIŲ AŠAROS

agentams viena .ranka tverti “bendrą frontą,” su sočiai-Į daw®'8u- ^to'!i-u 'a^veiu 
mases prieš .at^ga Vaitkui galėjo paj 

socialdemokratus tose šalyse, kur socialdemokratai.da-
t Lkcflopęs įųk T^ 

komuniątai ypatingai I kięk .nori, o kiek galima. Nor- 
smarkiai vykino Vokietijoje, susėdėdami šituo tikslu maltose ąąlygo&e liek .benzino, 
net su hitlerininkais. Rezultatą dabar visi mato! / kiek buvo Vaitkus .pasiėmęs, 

Nenuostabu todėl, kad Danijos, Švedijos ir Norve- £al^°" P^kakti» bet Vaitkus 
.gijos socialdemokratai nenori nė girdėti apie kokį nors 
“bendrą frontą” su komunistajs. Jokie’ beridro fronto Lj 
su komunistais nenori nė Anglijos Darbo Partiją, ,kun benžino stokQS Vaitkus negali 
žiiho iš patyrimo, kad komunistai tik demoralizuoja ma- būti kaltinamas.
sės, nes jie kovoja visuomet aršiausiai prieš organizuo-l Girdėti pastabų, kpdėl Vait> 
tą darbininkų judėjimą, o ne prieš darbininkų išnaudo- kus nepasiėmė lėktuvui valdyti 
tojus. roboto. Iš didesnių skridimų

praktikos žinoma, ,'kąd robotas 
išskrido tik 1934. Ir tai tas nevisada lakūną pavaduoja. Ro- 
skridimas, gražiausiu ir pa- botas vertingas .pagęlbininkas, 
togiausiu vasaros laiku ne- kai oras ramus, 
įvykdytas pagal užduotį, nes Kai oras neramus, robotas 
Adamavičiai turėjo nusileisti \ _
Prancūzijoje. T.uo tarpu Ada?
maviČių niekas taip nepuolė; l| i/ifjiitf Atl rUA-ltllIlft 
kaip Vaiitkų, o visa . Lenkija I 
nepaprastai džiaugėsi. | 

Kai dėl šio skridimo, tai 
reikia turėti galvoje ir tą 
faktą, kad Vaitkus ir nuų 
Airijos turėjo skristi per ju? 
rą. Jei jis butų galėjęs skris
ti per sausumą, kur lengviau Į 
butų" nusileisti, jei benzinas 
išsektų, tai jis gal būt ir su 
turimu benzino kiekiui -butų 
Lietuvą pasiekęs. Bet Vašu 
kus, gavęs blogus meteorolo
ginius pranešimus, protingai nebus taikos kėliais išspręstas, 
padarė nusileisdamas.

Vaitkus Atlantą nugalėjo, tikslo giriklu okupuoti .Etijppi- 
tai yra svarbiausia. Lietuviai ją. Tai aiŠkiąi pąbrėžė Musso- 
;šiuo atžvilgiu yra .■pralenkępini savo kalboje: “prieš kąri) 
daugelį dr didelių tautų. F. veiksnaus atsakykime karo 
Vaitkų, nugalėjusį Atlantą, veiksmais”., 
karštai sveikiname ir linkime Ar tasai _pasireiškęs roipeniš- 

. pasisekimo ateities žygiuose, kas entuzijazmas . ilgai pašilai- 
---------—---- kys ? Ar .patnotiniaįs (obalsiaiš 

PULK. GUSTAIČIO bus užkariauta Et i j opi ja? Ąt 
NUOMONE!---Italijos kariuomenė pergalėsi

-■■■■-*4'4— Į nedatęklius, .Pkųrje jos laukiai
Rugsėjo 23 d. įdėjo ilgąlpasląptingoje jąęęivi|izųotQję> 

straipsnį apie F. Vaitkaus žy- Etijopijoj?.fa .Italijos .valštyH 
.gį ir “Liėtuyos.. Aidas”. Tamejbinis biųdžetąs ,sugėręs padengi 
straipsnyje išdėstoma .aviacijos ti ląaro operacijų .išlaidas? -fa 
viršįnįpko, pul^^ųstąičto, nuo- Italijęs ekspansija umu Jaįku( 
mdnė./^ia jį paduodame: iatnęš'

Lietuvos Ąidq»., bęndradarbisi Ar ..patriotinių ir sąky$au grą*. 
kreipęsi į karo (aviacijos vįrsi- sinančių Itąlįjps .šukių spabijoB, 
ninką pulk. : Gustaitį, prašyda- l Tautų .Sąjunga ir atsįsąkyfe 
mas ,,pareikšti savo nuomonę nuo .projektuojamų sankcijų? 
dėl Įeit. Vąįtkajus skridimo, j į visus ; šiuos .klausimus ?šian^- 
Pulk. Gustaitis pareiškė: jdie.ua šiąįp .ąr taip fsuųku..ątsą\

--Vienas kįtas yra linkęs kyti. Tie klausiniai ^ętdįįųiolį, 
prikišti Vaitkui, kad jis nesu- ateity savaime išsiris. Tuo tan-, 
gebėjo .pabaigti savo , kelionę,.I pu mums daugiau .rųpi to kon-,, 
nepasiekė Kauno .aerodromo.! .flikito ..pasėkos: kaip tasai ka-( 
Tokie priekaištai yra lengvapė- ras atsilieps į bendrą pąsąulih 
dički -ir juos gali daryti •žm^Lnę .politiką dr, .syąrbtousįa, 
nes, neįsigilinę, kas yra trans- jis užgaus gyvuosius Lietuvąs; 
atlantinis skridimas ir kokios interesus? i;
tos kęįįonės f sąlygos. Kaip žinoma, vyriausia sai)k-(

Nežiūrint avarijos, Vaitkaus ci
skridimas yra .pavyki Angl?a' ku" deJ° ?S?. 

> - hmų pastangų konfliktą hkyi^
Jis nuskrido 5.200 kilometrų duoti taikos budu ir nesuradus, 

— didžiausią ir sunkiausią ke- išeities sutaikinti susikiviriįi^ 
lio dalį., jusias tautas ^grąsina užpuofl-J

Reikia atsiminti, kad -Vait- fai Italijai ekonominėmis 
kus skrido vienas. Tokių. 0kri- Įmet militarinęmis sankcijomis. . 
dimų labai maža ir jau tik ry- Paviršutiniai žiūrint, atrodo,, 
žimąsis vienaip keliauti yra di- kad Anglijai nevertėtų dįtilciyilįgaciją. Reikia jpripažinti,. 
delis ryžimasis.> tiek svarbos į kolopijalę eksuj 

Tub tarpu ,mąn dar merą žRjipedicijg, Jkuri, ianot Mussolini, 
nomos priežastys, dėl kurių turi aukštų tikslų, būtent: įnęį?, 
T7i_xi----  ----- • 1 ti./ęivjli^acįjos pradų valstybęn,į

kur dar 'tebeveikia vergijai; 
kur milžiniški natūralus resųjS, 
sai reikalauji eksploatacijas J 
Bet įsigilinus į politinę pasau
lio konjunktūrą, -atgodo, l^ad 

nant, kad tupimas įvyko lauke,] Anglijos gilus, šiuomi jkonfliktu 
neparuoštoje lėktuvams 'tūpt ir susirūpinimas turi rimto pą-' 
vietoje, juk pasitaiko. lėktuvą’l.grindo. ‘
aplaužyti tupiant net serodrod Pasaulinis šių dienų politinis 
me, nekalbant apie '•priverstiną mechanizmas Jitin panašus j. 
nusileidimą laukuose. > tok- ^męgą.us f ąnatpipi$ką orgariiz- 
tuvo aplaužymą? Vaitkui, dau- mą. Pajudinimas nors ir nęji-, 
gelį valandų kovojusiam su Į dėlio, /paviršutiniai žiūrint, ma-; 
audromis (ties yandenynu, pri- žai reiškiančio nervo, . urnai at?į 
kišti negalima. siliepia į komplikuoto pasauli-,

Vaitkus galėjo tūpti dėl nuo- nes politikos organizmo gaWą;
valgio, ; kuris visai fSųprąnta- .akį, Ąirjį ,dr./t. >t. ./
mas . žinant sąlygąs, topr|c>se. 
jam teko skristi. Benino Pri- 
štigimo versija taip pat patiki
ma. Man žinoma, kad Vaitkus 
pasiėmė 2700 litrų ’bėnzinoJ 
Mdžu gazu skrisdamas jis *ga-i 
Įėjo aikvoti po 85 litrus per 
^valandą.; JBet tai. tik '-tuo .me-.
ju, kai oras ramus. Audringa-1 svarą, reikalingą taikos pajai*: 
me ore galėjo prireikti benzino kymui.
.per valandą.iki 120..litrų ię‘ 

’ 'C"'1"

demokratais, o antra ranka “mobilizuoti” mases prieš R

lyvauja valdžiose. A
Tokį masių “mobilizavimą”

net su hitlerininkais. Rezultatą dabar visi mato! / Įkiek buvo Vaitkus ^pasiėmęs,

Apžvalga
LIETUVOS SPAUDA APIE 

FELIKSĄ VAITKŲ

Feliksui Vaitkui tik-ką per*' 
skriaus Atlantiko okeaną ir nu
sileidus Airijoje, “Liet, žinios” 
savo vedamam (editoriale), 
rugsėjo 23 d., šitaip rašo, apie 
Amerikos lietuvių lakūno skri
dimą: 

i

F. Vaitkus atliko milžinišką

Visi tie, kurie stengėsi -suardyti trans-atlantinio 
Skridimo darbą, kurie šmeižė Feliksą Vaitkų dr darę 
visokias ^pinkles, kad nebūtų sukelta pakankamai pini
ngų lakūno žygiui, dabar pradėjo reikšti -didelę “simpa
tiją” Vaitkui, kad jisai, ..girdi, 'turėjęs atlikti tokią bai
gsią kelionę, o skridimo organizatoriai buvę šykštus•. ir 
(davę jam tik “50 centų” ant kelio.

Tai, visų-pirma, yra melas ir humbugas, ,kurį į Neyv 
.Yorko laikraštį “Sun^dfijo du.intrigantai $ kų^į pąs-? 
kui pasiskubino “Tėvynėje” perspausdinti r. Vitaitis, 
kuris savo “simpatiją” lakūnui Vaitkui jau buvo paro
dęs prieš pat jo išskridimą.

Leit. F. Vaitkui buvo pasiųsta pinigai telegrafu įą 
{pačią naktį, kada jisai buvo nutaręs išskristi, ir AL- 
•TASS, apmokėjęs airporto sąskaitą, įteikė lakūnui, tą 
rytą, kada jisai skrido, $40. Tai, žinoma, maža suma, 
bet tai visgi ne fiO centų. Asmens, kurie buvo atėję į 
;airportą išlydėti lakūną, dar sumetė $65.

Fer visą vasarą, kada F. Vaitkus gyveno New Yor- 
ke, laukdamas progos išlėkti, tai tie, kurie dabar pra
dėjo jo “gailėtis”, ne tik jam nepadėjo, bet skleidė be-r 
jgediŠkiausius melus apie jį, idant visuomenė jo nerem
tų. AČiu tai šlykščiai jų agitacijai, net kai kurie kolo
dijų komitetai, sukėlę pinigų skridimo reikalams, lai-* 
kė juos pas save per visą vasarą ir laukė: girdi, pažiū
rėsime, ar Vaitkus skris; jeigu skris, tai pinigus ati
duosime, a jeigu ne, tai pasilaikysime. Tuo gi tarpu la
kūnas su^zmona turėjo gyventi hotelyje; reikėjo užlai
kyti du sargu, kurie dieną ir naktį saugoją lėktuvą; 
reikėjo padengti ir daug kitų išlaidų (hangaro nuoma; 
^mechanikų patarnavimai ir t. t.).

:Šitos išlaidos negalėjo būt numatytos, nes lakūnas 
(niekuomet nemanė, kad jam reikės laukti <New Yoijke 
dlgiau, kaįp iki antros dalies birželio mėnesio. Taigi tąš 
F. Vaitkaus buvimas New Yorke per ištisą vasarą bu^ 
vo sunki finansinė našta ALTASS valdybai. O betgi ,jjį 
?šitą naštą pakėlė. Tačiau tie gaivalai, kurie darė iką tik 
įmanydami, kad ^skridimas (neįvyktų, dabar 4wi drąsos 
Įkaitinti’ -lakūno rėmėjus, kad jie buk neaprupinę jo‘ kaįp 
reikiant finansiškai. 
<7 i ■ • t t :

Tai yra veidxnainią ir ihųmbųgierių pasaka. ‘ ■

KOMUNISTŲ “BENDRAS FRONTAS”

Raskutinianfe kominterno kongrese buvo nutarta, 
kad komunistai turi jaukti į “bendrą frontą” socialis
tus, liaudininkus, liberalus ir visus, kurie tik yra prieį; 
šingi fašizmui, net dr parapijomis. Bet sieksninėje to 
kongreso (rezoliucijoje randame štai kokį paragrafą: 

“šalyse, {kur prie galios yna socialdemokratinės 
valdžios (arįa koalicinės valdžios, Jcuriąse (dalyvauk 
Ja .socialdemokratai), komunistai neturi apsirube- 
žinoti propaganda numaskavimo (! — “N.” RędJ) 
tokių valdžių politikos, bet turi mobilizuoti mases 
kovai už atsiekimą jų praktiškų gyvenimo reikalą-’ 
vimų, už gavimą to, ką jžadėjo socidldemdkratai 
laike rinkimų savo platformose, ypatingai kada jie 
dar pribuvo įgalioje arba jaavo Valdžios marįąis.” !

7 Vadinasi, maškviniai komunistų ‘ bosai liepia savtį

i

'šiandie, kai jau žinome, 
kad lakūnas Feliksas Vait
kus karžygiškai nugalėjo Atj 
lantą, ramiau galime rašyti 
ir tą žygį vertinti.

Mes > džiaugiamės, kad 
Vaitkus ne tiktai nugalėjo 

. dabar tikrai piktą /ir žiaurų 
Atlantą, bet kad jis yra ;gy-, 
vas ir kad netrukus mes jį 

/pamatysime.
Po to, kai nė vienas lėktu

vas (nors ir kelis sykius bu
vo bąpdyta) šiemet vasarą 
Atlanto neperskrido, F. Vait
kaus atliktas žygis audrin
game ir oro. sąlygų atžvilgiu 
labai nepalankiame laike be 
abejojimų reikia laikyti kar
žygišku žygiui Ne® ^ąitkds 
įrodė, Jkad Atlantą galima 
perskristi ne tiktai gražiau
siu vasaros laiku, bet ir pa
lyginti Jau -šaltu ,ir audrin
gu rudens laiku. f

Jei bendrai imant perskris
ti Ątlapitą nėra lengvas da- 
,-lykas, tai šiuo metu jis bu-f 
vo aiškiai pavojingas. Ta-, 
čiau Vaitkus to nepaisė ir 
drąsiai ryžosi į kelionę ir 
tuom tesėjo :savo;žodį. Tų 
faktų akivaizdoj F. Vaitkaus 
įvykdytu skridimu galima 
tiktai džiaugtis ir didžiuotis.

Visa Lietuva, o ypač Kau
nas F. Vaitkaus laukė di
džiausiu valios įtempimu ir 
nervų pakilimu. Tuo tarpu, 
kai dalis Amerikos lietuvių 
spaudos piktai iš jo tyčiojo
si ir kategoriškai tvirtino, 
kad Vaitkus neišskris, o Al- 
tassas esąs apgavikas, Lietu
vos visuomenė ir beveik vi
sa spauda laikėsi ramiai Jr. 
nenustojo vilčių, kad * Vait
kus tikrai išskris. Daugiau 
to, Lietuva vylėsi, |kąd ^F.-' 
Vaitkus Lietuvon ne tiktai 
skris, bet ir laimingai at
skris. Laukė tik momento. Ir 
neapsivilta.

Vąitkaus žygis, tokia >ųž-( 
duotim, kokia buvo ųžstibrež- 
ta, ne visai payyko, bet.ątsi-j 
žvelgiant j oro sąlygas ir 
metų Idiką, tas žygis reikia 
laikyti . pasisekusiu visu 100. 
proęeĮiĮįM, . jei _,pe ..^aiĮgiau,. 
ypač, kad Jis .galėjo skristi, 
jei nebutų benzino Stokos. 1

šįa proga Verta pastebėti, 
kaddaugol&musųkas links
ta pervertinti save, /bet taip
gi labai r dažnai ir tnedaver- 
(tinti. v

,. Akivaizdoj ; F. , Vaitkaus 
skridimo mes susiduriame su 
nedayertinimo faktu, ypač iš 
pusės Amerikos lietuvių 
spaudos dalies, šitai bus 
lengviau pastebėti, jei Vait
kaus skridimą palyginsime 
su lenkų brolių Adamavičių 
skridimu. Jie skridimui pra- 
dėjo ruoštis 1928 metais, o

nieko negali veikti. Be lo, jis 
ir įeųčįa. Žymusis, nesenai, žu
vęs lakūnas Postas yra pasa
kęs, ikad Robotą tegalėjo nau
doti Į|k savo . trąngiatlanti- 
nės.įkėlionhs. Tokiu budu, robo
tas iš pagelbiriiriko virsta ba
lastu dr, matyt, dėl to Vait
kus jo neėmė.

Vaitkus padare milžinišką 
žygį >ir jis nusipelnė tdidžiąu- 
ąįos musų pagarbos. per- 
skridimas transatlantinių . skri
dimų eilėje užima labai jgar- 
jpingą Vietą. Reikia pažymėti 
ir tai, kad šiemet *tai vienirite- 
įis transatlantinis skridimas.

šiaurine Atlahto dalis nieka
da nėra (rami. Jei birželio lie
pos ąpęnesį kiek ramiau, mžtat 
didesni rukai, kurie lakūnams 
nėra psįjjpkeąni už meramų orą.

Etijopijos Konflikto Šviesoje
j . * ■ - * ’ *

Senai skelbtas Italijos-Etijo- 
pijos kąrąs jau įvykęs faktas. 
Paskelbdama bandomąją mobi
lizaciją Italija atsakė Tautų 
Sąjungai, kad nepaisant sank
cijų, kuriąs Tacitų Sąjunga 

| grąsina pavaitoti, jei \ginČąs 
w j 

Italija neatsisakė nuo užbrėžtoI. ' ' *, 1 'l-r »•* • • Y w» t * ■’ ‘ , • •

visi šie reikalai glau-

Londoną, Paryžių, Pragą, Vie- 
mą, Kauną, Maskvą ir t. t. Slap
ti ir vieši valstybių militariški 
susitarimai, bilateralės ir blo
kų kolektyvūs sutartys, Euro
pos valstybių kolonijų intere
sai
džiai idšasi, sudarydami bazę 
tvarkai ir taikai palaikyti.

Anglijos siūlomos sankcijos 
ir pąsiuntimąs į Viduržemių < 
jurą karo laivų užgauna nese
nai sudarytos Prancuzijos-Ita- 
lįjos mįĮįtarės sutarties nuo
status. Italijos jėgų Afrikon 
nukreipimas\atidepgia Austriją 
Vokietijos. Anschluss’o idėjai 
įvykdinti. Vokietijos sustiprė
jimas tampa pavojingu Pran
cūzijai .ir vadinamai mažai 
•Antantai. Jos įsigalėjimas 'bu
tų pražūtingas (Pabaltijos val
stybėms, kas ‘ -prieštarautų Ru
sijos interesams. D tolimuose 
Rytuose. Japonija, rodosi, tik 
Jaukia bent kokio konflikto Eu- 
' • > e t . - > /' . * »l . ' . • ■ i

rąpąj, kad -galėtų toliau reali
zuoti ekspansyvinę politiką, 
daugiau svetimų žemių užgrob
ei , ir,tvirčiau ekonominiai įsi
galėti.

Reziumuojant .šias mintis, 
t (prieisime .prie . išvadų, ■ kad už
žavimas . net tolimos Etijopijos 

, suvereniteto reflektuojasi į pa
saulinę -politipę konjunktūrą. 
Iš jto galima ..numanyti, kokį 
^efektą nudarys Ųiętuvos valsty
bės ąųyerenįtęto negavimas.

^Nesenai spaudoje: plačiai bu
vo :ra|tonja /$pie Lietuvą, Poli
tiniai didžiųjų laikraščių ko-, 
respondentai savo išvadžioji- 
ipųope tvirtino ir ^virtiną, kad 
Klaipėda tyra tai sprogstamo
sios medžiagos .sandėlis, į kurį 
įmetus ugnies kibirkštį galima 
sukurti didžiulį. pasaulinį gaiš-. 
<rą, i kuris veikiausia sugriautų . 
:žmonij os ipastangomis sukurtą

va, bet Hitlerio grasinančios 
kalbos .atbalsiai .ūmai pasiekė 
Getievą. Lietuvos Užsienių Rei
kalų Ministeris p. Lozoraitis, 
atsakydamas į Hitlerio Nueren- 
bergo kalbą, -aiškiai pabrėžė, 
kad Lietuvą nusistačiusi griež
tai laikytis Klaipėdos konven
cijos; .kad Hitlerio grąsinimai 
drumščia Europos taiką. Ir vos 
keletai dienų praslinkus Pran
cūzija ir Anglija viešai pareiš
kė, kad tos valstybės neleis bi 
kokį ginčą ar nesusipratimą 
ginklo pagelba spręsti.

Kodėl gi didžiosios Europos 
valstybės (taip griežtai stojo 
Lietuvos pusėn? Aišku, ne iš 
ypatingos meilės Lietuvai, o 
Vien tik vadovaujantis Šaltu 
išrokavimu, kad užgavimas 
Lietuvos suvereninių teisių, ve
da prie toli siekiančių kompli
kacijų; kad Vokietija nepasi
tenkins Lietuvos užėmimu, o 
žygiuos j Latviją, Estiją ir t.t.; 
kad Vokietijos įsigalėjimas 
Baltijos juroje prieštarauja 
prekybiniems Rusijos intere
sams; kad Hitleris, pradėjęs 
karą, susidurs su koridoriaus 
klausimu ir bandys atgauti 
prarastas teritorijas,- iš kurių 
dalies susidarė dabartinė Čeko
slovakija, ir galų gale Vokieti
jos -sustiprėjimas yra žalingas 
Prancūzijai.

Bet, daleiskime, kad Vokieti
ja, mažių vadovaujama, atmes
tų politinę išmintį ir nepaisyda
ma perspėjimų visgi stengtųsi 
Įgyvendinti savo ekspansyvinę 
.politiką. ■ Juk ir Mussolini (bent 
atrodo) nepaiso sankcijų, Tau- . 
tų Sąjungos pasmerkimo ir jau 
-pradėjo vykdinti užbrėžtą tiks-

Atrodo, kad Italijos-Etijopi- 
jos konfliktas ir Vokietijos su 
bikokia valstybe Europoje turi 
skirtingų formų:

.1. Italija per keliolika metų 
jau rengėsi šiam žygiui, tuo 
tarpu kai Vokietija visai nese
nai sudarė kariuomenės kad
rus. ė J

2. Italijai tenką kariauti siiį 
neapginkluota, necivilizuota ka
riuomene, tuo- tarpu kai Vokie
tija nors ir nedidelėse valsty
bėse surastų rimtą atsparą.

3. Etijopijoj užgaunami gal 
vien tik Anglijos interesai, tuo 
tarpu, kai Vokietijos, ekspansi-’ 
ja pajudintų visos valstybių 
(civilizuotų ir ginkluotų) eilės 
gyvuosius reikalus.

Tad ir Mussolini žygis, nie
ko gero nežadąs Italijai, var
gu bus padrąsinimu musų kai
mynui Hitleriui pradėti avan
tiūrą, iš kurios jis jokios nau
dos neturėtų.

Liudas Javonis.
Chicago, III.

.1935 mt. spalių 4 d.

Viatkaus lėktuvą -ištiko avari-t 
ja. žinoma, kad lėktuvas yra' 
kiek pagadintas, o ne sulaužy
tas, kaip -buvo vakar skelbiama. 
Tatai visai suprantama ir ne
kelia jokio nusistebėjimo >ži-

Ųž^ąyiųiąs jiors ir nuošaliai 
nuo politinio sūkurio sto^įų- 
£ios valstybes suyereniteto gy
vai reflektuojasi net ir į hįito. 
kontinento valstybių interesą; 
ir (kaip elektros srąve perbėga 
pasaulinį politinį kūną ir įnę-< 
ša disharmoniją, ardančią lyg?

kad .tos ^išvados Arfa rącijona- 
lės ir logiškos, nes ir Lietuva 
;y$a įdalis to didžiulio politinio 
mechanizmo jin jos .suvereniteto 
užgavimas įneštų gal .dar di
desnę -disharmoniją, nes jos 
gęografipė -padėtis randasi .po
litinio -sukurto ,vidury, kur ne 
vienos, bet visos eilės valsty
bių gyvjęj i interesai šiaip ar 
taip butų užgauti.

Nesenai njęsrękąitėme straip- 
snius, kuriuose buvo, atpa^ako-! 
įas .^aringas Vokietijos ūpas 
lipk Lietuvo®’ (Sirjdėjpme 4n 
Hitlerio, grąsinįmus, .siunčiamus 
-Lietuvos adresu, kad, Jei Lie- 
-tųva vartos “barbariškus” Klai
pėdos Krašte njetodus, Vokieti-, 
ja Matoistoąti tvarką atitaisyti. 

uJie jneleįs, .kad nors dr lietuviš
kos kilmės, ItottHSkų tradicijų 
klaipėdiečiai “kentėtų” nuo

• persekiojimų. Kiek tose insinu- 
< aėijose 'teisybes, mums visiems 
geijai.  žinoma.

:Tų grąsinhnų bangoje ir 
turint jgalvoj nelygias Vąkieti-;. 
Jos ir Lietuvos karo Jėgas at-: 
iadė, kad /Vokietijai .atsiimt] 
Klaipėdos Kraštą ir net visą 
tUie^iivąjaižįmti,. yra "labai•<

t

• Šiais laikius jokio biznio .įmo
nė be rėkiamos negali gyvuo
ji. "Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentųekdtSių.

Amerikos įmonis getai su
pranta, kad be geros reklamos 

neapseisi. Kuo daugiau tek
iam uo j tesi, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus įtaikroftius, y 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi "Naajienou*’, 
tas visuomet turi naudos, 

»•* -z- «• . v

Budna k labai pagel- 
binga knygcft tiems, tktt- 
rie. nori x Mpd Bot šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies 'tvarku, 
-apie jos viršininkų . rin
kimas ir vislą kas reika- 
linga prie šmlmo egza- 
,meno, rasite šioj knygeli] 
'liėttivhi ir anglą kalbo-
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