
M

jThe First and Greatest Lithuanian Daily in America

! NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News

(PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
į 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinoia

Phone CANaI 8500

^Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS 
The Lithuanian Daily News 

Entered as second-class matter March 7, 1914 at tbe Post Office at Chicago, III., 
under the Apt of March 8, 1879

The Firšt and Greatest Lithuanian Daily in Amerio^

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily news

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB, CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANaI 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXII Kaina 3c Chicago, HL, Antradienis, Spalių-October 8 d., 1935 No. 237

Pirmutinis Karo Paveikslas iš Ethiopijos

Paveikslas nuimtas italų kariuomenei imant ethiopų tranšėją prieš užimsiant Aduvos miestą.

Tautų Sąjungoms Tary
ba Pasmerkė Italiją.

Rytoj įvyksta pilnas 
tautų sąjungos 
susirinkimas

GENEVA, Šveicarijoj, spalio 
7 d.— Ąutų sąjunga pradėjo 
daboti tarptautinį teisingumą.

šiandien po piet tautų są- 
* jungos taryba viešai pasmer- 

' kė fašistišką Italiją kaipo di 
džiųjų tarptautinių paktų lau
žytoją.

Taryba susideda iš trylikos 
valstybių atstovų. Tarybos nu
tarimas dabar eis plinam tautų 

' sąjungos susirinkimui patvirtin
ti. Tas susirinkimas įvyks se- 
redoj ir jame dalyvaus apie 50 
valstybių atstovai.

Į šį tautų sąjungos tarybos 
nutarimą pasmerkti Italiją yra 
žiūrima, kaipo į labai svarbų 
įvykį tautų sąjungos istorijoj. 
Nuo šios dienos tautų sąjungsf 
padaro pirmą didelį žingsnį prie 
teisėto viso pasaulio tvarkymo.

Mussolini stengėsi sutrukdy
ti tautų sąjungos tarimą. Iš 
kitos pusės, rumunai stengėsi 
nustumti sąjungos tarimą ant 
toliaus, kad jie galėtų ekspor
tuoti Italijon užsakytų karo 
reikmenų sumoje 50,000,000 li
rų.

Prezidento Roosevelto uždrau- 
• dimas eksportuoti ginklus ka

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

Ketina lynoti. Eis'šiltyn. Vė- 
* jai iš pietų ir pietų-vakarų.

Vakar 12 vai. temperatūra 
Chicagoj buvo 490.

Saulė teka 5:54, sėda 5:22., 

riaujančioms šalims labai pa
veikė j tautų sąjungos tarybos 
narius. Tame Roosevelto įsa
kyme jie matė Amerikos page!- 
bą tautų sąjungai.

Sakoma, kad Franci j oš pre- 
mieras Lavalis paskutinėje mi
nutėje prašęs Mussolinio, kad 
sustabdytų karą Ethiopijoj, bet 
Mussolini atsisakęs.

Mussolini kelis sykius bandė 
atskirai tartis su Anglija, bet 
kiekvieną sykį gavo nuo anglų 
atsakymą, kad jis turi kreiptis 
į tautų sąjungą.

Ethiopai geriau apsi
ginklavę negu buvo 

italų manyta
GENEVA, spalio 7 d. —Ita

lai čia prisipažysta nusistebėję, 
kad ethiopai esą geriau apsi
ginklavę negu italai buvo ma
nę. Italai sako, kad ethiopai 
turi net priešlėktuvinius šau
tuvus ir kitoniškus moderniš
kus ginklus. Italai čia labai 
kaltina ir smerkia anglus, kad 
buk anglai apginklavę tuos lau
kinius žmones.

Francijos sąlygos 
Anglijai

PARYŽIUS, spalio 7 d.— 
Francijos oficialis atsakymas 
Anglijai pareiškė Francijos su
tikintą pagelbėti Anglijai, jei
gu Anglija tokią pat pagelbų 
duos Franci j ai. Svarbiausia 
pagelbos sąlyga yra ta, kad 
Franci ja ir Anglija turi pir- 
miaus tarp savęs pasitarti. 
Jeigu po tokio pasitarimo tre
čia valstybė užpultų arba Ang
liją arba Franci ją, tai tada 
jos viena kitai gelbės.

Imperatorius išjos, 
į karį anf mulo

- r -  ••

ADDIS AB AB A, Ehiopijoj, 
spalio 7 d.—Ethiopijos impera
torius Haile Selassie už dvie
jų savaičių laiko eis prieš Ita
liją priešaky 120,000 kariauto
jų armijos.

Tos armijos branduolys susi
dės iš 5000 pačio imperatoriaus* 
kareivių, kurie yra moderniškai 
apginkluoti.

šitą savo pulką imperatorius 
ketina traukti į Dessye, kurs 
yra svarbus strategiškas punk
tas.

Į karą imperatorius išjosiąs 
ant mulo ir taip josiąs apie 30 
mylių, o paskui jau paimsiąs 
automobilių. Su imperatorių 
sykiu keliausiąs generolas Ras 
Muluguefa, kurs 1930 metais 
išgelbėjo imperatoriaus gyvastį 
nuo Ras Guksos iš Wollo Gailos, 
kada tas kunigaikštis buvo su
kilęs prieš imperatorių.

Ethiopai sako, kad jų impe
ratorius j dvi savaiti turėsiąs 
600,000 gerai apginkluotų ka
reivių ir 400,000 menkiau ap
ginkluotų.

švedų militarės msiijos na
riai rezignavo iš savo vietų kai
po švedai ir stojo imperato
riaus tarnybon.

Imperatoriaus žentas Ras 
Dėstą Damtou paskirtas koman
duoti pietine ethiopų armija su
sidedančia iš 250,000 kareivių. 
Jo pagelboje bus Dadžazmac 
Bayame Meri t, kitas imperato
riaus žentas. Imperatoriaus gi 
minaitis Ras Emrou su 100,000 
vyrų bus rezerve Godžamo pro
vincijoj.

6

Ethiopai pasitraukę 
tvarkingai

ADL'IS ABABA, spalio 7 d. 
—Ethiopijos valdžia oficialiai 
paskelbė, kad italai paėmė Adu- 
vą ir Adigratą, ir pridūrė, kad 
ethiopai tų miestų visai negy
nė. Ethiopų armija iš tų mies
tų pasitraukusi tvarkingai pa
gal išanksto padaryto plano.

Mussolini nepaisys 
tautų sąjungos

■............... >"....... "*

RYMAS, spalio 7 d. —Išgir
dęs, kad tautų sąjungos taryba 
pasmerkė Italiją už karo pra
dėjimą, Mussolini nusitarė pri
imti tą pasmerkimą tylomis 
Jeigu tautų sąjunga bandytų 
stabdyti Italiją karo priemonė
mis, tai Mussolini yra pasiry
žęs “į karo aktus atsakyti karo 
aktais”, kaip jis išsireiškė savo 
kalboje fašistų mobilizaciją da
rydamas.

Valdžios kalbėtojas čia paša-1 
kė, kad Mussolini tol kariaus 
Ethiopijoj, kol visi Ethiopijos 
kareiviai nebus nuginkluoti, j

..... ..  .  . i . ...... i i» i iantn—ii >-j*

Italai apvaikšto 
Aduvos paėmimo 

pergalę
RYMAS, spalio 7 d.— Ryme 

italai laiko dideles celebracijas 
dėl Aduvos paėmimo. Gatvėse 
žmonės rėkauja “Lai gyvuoja 
ii duče!” “Pirmyn į Addis Aba- 
bą!” Buvo taipgi dainuojama 
marselietė ir šūkaujama “Viva 
la France”.’ Italai skaito, kad 
Franci j a yra Italijos talkininkė.

o . '

Italų armija eis 
į Aksumą

ADU V A, Ethiopijoj, spalio 7 
d.-—Italų armija generolo de 
Bono komandoje rengiasi žy
giuoti j ethiopų šventą miestą 
Aksumą, kur ethiopų karalių 
kaulai guli palaidoti ir kepa 
karštyje. Aksumo miestas ran
dasi 13 mylių į vakarus nuo 
Aduvos. Generolo Maravignos 
pulkai jau neužilgo pasieksią 
Aksumą.

Italų kariuomenės batalionas 
po bataliono traukia į pietus. 
Kiekvienas batalionas turi kul
kosvaidžius įr kalnų iškeliamas 
kanuoles.

FINDLEY, Ohio, spalio 7 d. 
—Čia mirė Ch. M. Lovejoy, pre
zidento A. Jacksono ainis.

Mussolini ketina 
skristi Aduvon

LONDONAS, spalio 7 d. —. 
lalijos premieras Benito Mus
solini ketina neužilgo skristi 
Aduvon ir atidengti ten pa
minklą pagerbimui tų italų ka
reivių, kurie žuvo Aduvoj 1896 
metais, bekariaudami su Ethio- 
pija.

Pirmiaus buvo pranešama, 
kad Mussolini skrisiąs Eritre- 
jon tik po to, kada italai bus 
atsiekę pilnos pergalės.

Prezidentas juroje 
seka karo eigą

NUO LAIVO U. S. S. HOUS 
TON, jurose, spalio 7 d. Pre
zidentas Rooseveltas važiuoja 
karišku Amerikos laivu Hous- 
tonn linkui Cocos salos. Kruzė- 
ris Portland palydi prezidento 
laivą.

Būdamas ant laivo juroje, 
prezidentas labai atidžiai sekaį 
kas dedasi užsienyje, žinias apie 
tarptautinę padėtį suteikia jam 
per radio valstybės departa
mentas.

Mussolinio žentas iš
gadino bombomis kon

sulo dabotojus
ASMARA, Eritrėjoj, spalio 

7 d.—Aduvos miesto Italijos 
konsulas Pietro Franca buvęs 
Aduvoj suareštuotas ir inkalin- 
tas. Todėl kaikurį laiką nebuvo 
žinių apie jį, kas su juo atsiti
ko. Dabar jis pats pranešė, kad 
iš Aduvos jam pasisekę pabėg
ti, kada Mussolinio žentas gra
fas Galezzo Ciano mete bom
bas ant Aduvos. Sargai, kurie 
dabojo konsulą, taip išsigandę 
tų bombų sprodgimo, kad pa
bėgę, ir tada konsulas irgi ga
lėjo pabėgti.

Iždo sekretorius Morgenthau 
sugrįžta iš Europos spalio 16 
d. > Amerikos laivu. Išvažiavo 
Italijos laivu.

12 žmonių žuvo oro 
katastrofoje'
Wyominge r

CHEYENNE, Wyoming, spa
lio 7 d.—Čia įvyko baisi oro 
kotastrofa. Del nežinomų prie
žasčių pasažiėrinis United Air 
Lines lėktuvas nukrito ant kai 
nų ir visi, ka^/tik buvo lėktu
ve, tapo užmušti—trys lėktu
vo komandos įmonės ir devyni 
pasažieriai. //arp jų buvo ke
turios motei//s. Trys žmonės 
buvo iš Chithgos. Visi įžymus 
žmonės. Lėktuvu vairavo H. 
A. Collison, jo padėjėju buvo 
George Batty. Leoną Mason is 
Chicagos buvo patarnautoja.

Laivas Rotterdam 
nustumtas nuo 
koralų seklumos

KINGSTON, Jamaica, spalio 
5 d.—Po šešių dienų darbo pa
sisekė nustumti nuo karalų 
seklumos laivą “Rotterdam” 
netoli nuo Cays Morrant. Per
eitą panedėlį laivas Rotterdam 
užvažiavo čia ant koralų su 
545 pasažieriais, kurie turėjo 
būt nuo laivo nuimti. Laivo nu- 
stumimo darbas buvo sunkus. 
Tečiaus tvirtas laivas liko visai 
nepagadintas. Už kelių dienų 
jis veikiausia plauks į New 
Yorką savo garu. • <

Nacių bažnyčia
BERLYNAS, spalio 5 d.- 

Hans Kerri, nacių ministeris 
bažnyčios reikalams vesti, pa
skelbė projektą, kaip jis su
vienys visus protestonus į vieną 
valstybinę (nacių) bažnyčią. 
Bet jis susidurs su tais protes- 
tonais, kurie savo pareiga skai
to krikštyti žydus, kada žydai 
atvirsta prie protestoniško Die
vo. Naciai-gi yra griežtai prie
šingi žydų krikštui, nes jų prie 
protestoniško Dievo nenori pri
leisti.

F. VaitkujSuteik
tas Vytauto Di
džiojo Ordenas

. J.., ...J.L,. .  * *

KAUNAS, Lietuva, spa- > 
iio 6 — Lietuvos preziden
tas Antanas Smetona su
teikė Vytauto Didžiojo or- 
deną F. Vaitkui, transat
lantiniam Amerikos lietu
vių lakūnui, kurs perskri
dęs okeanų priverstas buvo 
nusileisti Airijoj.

Vaitkus buvo pagerbtas 
kaipo nacionalis herojus.

Jo pačiai suteikta teisė 
važinėtis Lietuvos geležin
keliais veltui visą mėnesį.

Padidėjo ginklų 
gabenimas

BERLYNAS, spalio 5 d.— 
Paskelbtas čia viso pasaulio 
ginklų pardavinėjimo raportas 
parodo, kad 1935 metais gink
lų parduota buvo vienu penk
tadaliu daugiau negu 1934 me
tais, būtent už $600,000,000, tuo 
tarpu kaip ‘ 1934 metais buvo * 
parduota už $480,000,000. Paly
ginant su 1929 metais, dabar 
pardavinėjama ginklų du kart 
daugiau, ir nuošimtis ginklų 
tarptautinėje prekyboje pasi- 
dvigubino. Pelnas iš ginklų 
pardavinėjimo irgi padidėjo.

Ginklų išvežimas iš visu di
desniųjų šalių 1934 metais pa
didėjo tik iš Italijos sumažė
jo. Labai padidėjo įvežimas 
Italijon kariškų aeroplanų ir 
jiems reikalingų dalių.

Sudegė cinko sandėlis
LA SALLE, III., spalio 5 d. 

—Gaisras kurs čia siautė per 
keturias valandas, sunaikino 
dviejų aukštų cinko M. ir H. 
sandėlį. Nuostoliai siekia 
$25,000.
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Tautu Sąjungos Tarv- Ti i įkąrąba Pasmerkė Italiją. J .

Mussolini ųepaisys 
tautų sąjungos

Mussolini k e tina 
^ skristi Aduvon

12 žmonių žuvo oro

lytoj įvyksta pilnas 
tautų sąjungos 
susirinkimas

riaujančioms šalims labai pa
veikė j tautų sąjungos tarybos 
narius. Tame Roosevelto įsa-

ADDIS ABABA, Ehiopijoj, 
spalio 7 d.—Ethiopijos impera
torius Haile Selassie už dvie
jų savaičių laiko eis prieš Ita
liją priešaky 120,000 kariauto-

kyme jie mate Amerikos pagel- J M armijos.

-----r*1—

GENEVA, Šveicarijoj, spalio 
’ d.— Tautų sąjunga pradėjo 
laboti tarptautinį teisingumą.

šiandien po piet tautų są- 
ungos taryba viešai pasmer- 
:e fašistišką Italiją kaipo di 
Ižiųjų tarptautinių paktų lau- 
ytoją.
Taryba susideda iš trylįkos 

alstybių atstovų. Tarybos nu- 
arimas dabar eis plinam tautų 
ąjungos susirinkųnui patvirtin- 
i. Tas susirinkimas įvyks se- 
edoj ir jame dalyvaus apie 50 
valstybių atstovai.

Į šį tautų sąjungos tarybos 
lutarimą pasmerkti Italiją yra 
iurima, kaipo į labai svarbų 
vykį tautų sąjungos istorijoj. 
4uo šios dienos tautų sąjungai 
>adaro pirmą didelį žingsnį prie 
eisėto viso pasaulio tvarkymo.

Mussolini stengėsi sutrukdy- 
i tautų sąjungos tarimą. Iš 
zitos pusės, rumunai stengėsi 
lustumti sąjungos tarimą ant 
oliaus, kad jie galėtų ekspor- 
uoti Italijon užsakytų karo 
eikmenų sumoje 50,000,000 li-

Prezidento Roosevelto uždrau- 
limas eksportuoti ginklus ka-

bą tautų sąjungai.

Sakoma, kad Francijos pre
mjeras Lavalis paskutinėje mi
nutėje prašęs Mussolinio, kad 
sustabdytų karą Ethiopijoj, bet 
Mussolini atsisakęs.

Mussolini kelis sykius bandė 
atskirai tartis su Anglija, bet 
kiekvieną sykį gavo nuo anglų 
atsakymą, kad jis turi kreiptis 
į tautų sąjungą.

Ethiopai geriau apsi
ginklavę negu buvo 

italų manyta
GENEVA, spalio 7 d. —Ita

lai čia prisipažysta nusistebėję, 
kad ethiopai esą geriau apsi
ginklavę negu italai buvo ma
nę. Italai sako, kad ethiopai 
turi net priešlėktuvinius šau
tuvus ir kitoniškus moderniš
kus ginklus. Italai čia labai 
kaltina ir smerkia anglus, kad 
buk anglai apginklavę tuos lau
kinius žmones.

Francijos sąlygos 
Anglijai

Tos armijos branduolys susi
dės iš 5000 pačio imperatoriaus* 
kareivių, kurie yra moderniškai 
apginkluoti.

šitą savo pulką imperatorius 
ketina traukti į Dessye, kurs 
yra svarbus strategiškas punk
tas.

Į karą imperatorius išjosiąs 
ant mulo ir taip josiąs apie 30 
mylių, o paskui jau paimsiąs 
automobilių. Su imperatorių 
sykiu keliausiąs generolas Ras 
Muluguefa, kurs 1930 metais 
išgelbėjo imperatoriaus gyvastį 
nuo Ras Guksos iš Wollo Gailos, 
kada tas kunigaikštis buvo su
kilęs prieš imperatorių.

Ethiopai sako, kad jų impe
ratorius i dvi savaiti turėsiąs 
600,000 gerai apginkluotų 
reivių ir 400,000 menkiau 
ginkluotų.

švedų militarės msiijos na
riai rezignavo iš savo vietų kai
po švedai ir stojo imperato
riaus tarnybon.

Imperatoriaus žentas Ras 
Dėstą Damtou paskirtas koman
duoti pietine ethiopų armija su
sidedančia iš 250,000 kareivių. 
Jo pagelboje bus Dadžazmac 
Bayame Merit, kitas imperato
riaus žentas. Imperatoriaus gi 
minaitis Ras Emrou su 100,000 
vyrų bus rezerve Godžamo pro
vincijoj.

ka- 
ap-

ta

Chicagai ir apielinkei’ federa- 
io oro biuras šiai dięnai prąna- 
auja:
Ketina lynoti. Eis'šiltyn. Vė- 

ai iš pietų ir pietų-vakarų.
Vakar 12 vai. temperatūra 

'hicagoj buvo 490.
Saulė teka 5:54/ sėda 5:22.

PARYČIUS, spalio 7 d. — 
Francijos oficialis atsakymas 
Anglijai pareiškė Francijos su- 
tikinąą pagelbėti Anglijai, jei
gu Anglija tokią pat pagelbų 
duos Franci j ai. Svarbiausia 
pagelbos sąlyga yra ta, kad 
Francija ir Anglija turi pir
miaus tarp savęs pasitarti. 
Jeigu po tokio pasitarimo tre
čia valstybė užpultų arba Ang
liją arba Franci ją, tai tada 
j os viena kitai gelbės.

Ethiopai pasitraukę 
tvarkingai

ADDIS ABABA, spalio 7 d. 
—Ethiopijos valdžia oficialiai 
paskelbė, kad italai paėmė Adu- 
vą ir Adigratą, ir pridūrė, kad 
ethiopai tų miestų visai negy
nė. Ethiopų armija iš tų mies
tų pasitraukusi tvarkingai pa
gal išanksto padaryto plano.

RYMAS, spalio 7 d..—Išgir
dęs, kad tautų sąjungos taryba 
pasmerkė Italiją už karo pra
dėjimą, Mussolini nusitarė pri
imti tą pasmerkimą tylomis 
Jeigu tautų sąjunga bandytų 
stabdyti Italiją karo priemonė
mis, tai Mussolini yra pasiry
žęs “į karo aktus atsakyti karo 
aktais”, kaip jis išsireiškė savo 
kalboje fašistų mobilizaciją da
rydamas.

Valdžios kalbėtojas čia pasa
kė, kad Mussolini tol kariaus 
Ethiopijoj, kol visi Ethiopijos 
kareiviai nebus nuginkluoti. >

LONDONAS, spalio 7 d. — 
lalijos premjeras Benito Mus
solini ketina neužilgo skristi 
Aduvon ir atidengti ten pa
minklą pagerbimui tų italų ka
reivių, kurie žuvo Aduvoj 1896 
metais, bekariaudami su Ethio- 
pija.

Pirmiaus buvo pranešama, 
kad Mussolini skrisiąs Eritrė
joj! tik po to, kada italai bus 
atsiekę pilnos pergalės.

Prezidentas juroje 
seka karo eigą

.v* -

Wyominge ■;

Italai apvaikšto 
Aduvos paėmimo 

pergalę
RYMAS, spalio 7 d.— Ryme 

italai laiko dideles celebracijas 
dėl Aduvos paėmimo. Gatvėse 
žmonės rėkauja /‘Lai gyvuoja 
ii duče!” “Pirmyn į Addis Aba- 
bą!” Buvo taipgi dainuojama 
marselietė ir šūkaujama “Viva 
la France”/ Italai skaito, kad 
Francija yra Italijos talkininkė, 

b ---------- — ,

Italų armija eis 
į Aksumą

ADU VA, Ethiopijoj, spalio 7 
d.—Italų armija generolo de 
Bono komandoje rengiasi žy
giuoti į ethiopų šventą miestą 
Aksumą, kur ethiopų karalių 
kaulai guli palaidoti ir kepa 
karšty j e. Aksumo miestas ran
dasi 13 mylių į vakarus nuo 
Aduvos. Generolo Maravignos 
pulkai jau neužilgo pasieksią 
Aksumą.

Italų kariuomenės batalionas 
po bataliono traukia į pietus. 
Kiekvienas batalionas turi kul
kosvaidžius ir kalnų iškeliamas 
kanuoles.

■ .'-'T-;.' -

FINDLEY, Ohio, spalio 7 d. 
—Čia mirė Ch. M. Lovejoy, pre
zidento A. Jacksono ainis.

NUO LAIVO U. S. S. HOUS 
TON, jurose, spalio 7 d. Pre
zidentas Rooseveltas važiuoja 
karišku Amerikos laivu Hous- 
tom? linkui Cocos salos. Kruzė- 
ris Portland palydi prezidento 
laivą. 1

Būdamas ant laivo juroje, 
prezidentas labai atidžiai seka; 
kas dedasi užsienyje, žinias apie 
tarptautinę padėtį suteikia jam 
per radio valstybės departa
mentas.

Mussolinio žentas iš
gadino bombomis kon

sulo dabotojus
ASMARA, j Eritrėjoj, spalio 

7 d.—Aduvos miesto Italijos 
konsulas Pietro Franca buvęs 
Aduvoj suareštuotas ir inkalin- 
tas. Todėl kaikurį laiką nebuvo 
žinių apie jį, kas su juo atsiti
ko. Dabar jis pats pranešė, kad 
iš Aduvos jam pasisekę pabėg
ti, kada Mussolinio žentas gra
fas Galezzo Ciano mete bom
bas ant Adūvos. Sargai, kurie 
dabojo konsulą, taip išsigandę 
tų bombų sprodgimo, kad pa
bėgę, ir tada konsulas irgi ga
lėjo pabėgti.

Iždo sekretorius Morgenthau 
sugrįžta iš Europos 
d. > Amerikos laivu. 
Italijos laivu.

spalio 16
Išvažiavo

CHEYENNE, Wyoming, spa
lio 7 d.—čia įvyko baisi oro 
kotastrofa. Del nežinomų prie
žasčių pasažierinis United Air 
Lines lėktuvas nukrito ant kai

I v
nų ir visi, kad/tik buvo lėktu
ve, tapo užny /šti—trys lėktu
vo komandos / Žmonės ir devyni 
pasažieriai. //arp jų buvo ke
turios motei//s. Trys žmonės 
buvo iš Chilkgos. Visi įžymus 
žmonės. Lėktuvu vairavo H. 
A. Collison, jo padėjėju buvo 
George Batty. Leoną Mason is 
Chicagos buvo patarnautoja.

Laivas Rotterdam 
nustumtas nuo 
koralų seklumos

KINGSTON, Jamaica,' spalio 
d.—Po šešių dienų darbo pa- 

nuo karalų 
“Rotterdam”

5 
sisekė nustumti 
seklumos laivą 
netoli nuo Cays Morrant. Per
eitą panedėlį laivas Rotterdam 
užvažiavo čia ant koralų su 
545 pasažieriais, kurie turėjo 
būt nuo laivo nuimti. Laivo nu- 
stumimo darbas buvo sunkus. 
Tečiaus tvirtas laivas liko visai 
nepagadintas. Už kelių dienų 
jis veikiausia plauks į New 
Yorką savo garu.

kVaittt 
tas Vytauto 
džiojo Orde
KAUNAS, Lietuv 

lio 6 — Lietuvos p 
tas Antanas Smet< 
teike Vytauto Didž 
deną F. Vaitkui, 
lantiniam Ameriko 
vių lakūnui, kurs 
dęs okeaną priverst 
nusileisti Airijoj.

Vaitkus buvo p; 
kaipo nacionalis h<

Jo pačiai suteik 
važinėtis Lietuvos 
keliais veltui visą i

Padidėjo gii
gabenimą

Nacių bažnyčia
BERLYNAS, Spalio 5 d.— 

Hans Kerri, nacių ministeris 
bažnyčios reikalams vesti, pa
skelbė projektą, kaip jis su
vienys visus protestonus j vieną, 
valstybinę (nacių) bažnyčią. 
Bet jis susidurs su tais protes- 
tonais, kurie savo pareiga skai
to krikštyti žydus, kada žydai 
atvirsta prie protestoniško Die- 

, vo. Naciai-gi yra griežtai prie
šingi žydų krikštui, nes jų prie 
protestoniško Dievo nenori pri
leisti.

BERLYNAS, spalio 
Paskelbtas čia 
ginklų pardavinėjimo 
parodo, kad 1935 mei 
lų parduota buvo vie 
tadaliu daugiau negu 
tais, būtent už $600,00 
tarpu kaip 1934 me 
parduota už $480,000,i 
ginant su 1929 mets 
pardavinėjama ginklų 
daugiau, ir nuošimti) 
tarptautinėje prekyk 
dvigubino. Pelnas 
pardavinėjimo irgi p:

Ginklų išvežimas ii 
dėsnių jų šalių 1934 r 
didėjo tik iš Italijoj 
jo. ‘ Labai padidėjo 
Italijon kariškų aer 
jiems reikalingų dali

viso

Sudegė cinko s
LA SALLE, III., s] 

—Gaisras kurs Čia j 
keturias Valandas, 
dviejų aukštų cinko 
sandėlį. 
$25,000.

Nuostolia



NAUJIENOS, Chicago, ffi.

CHICMGOŽ

gyvenime

dytoja
Anastazija ir

4, nuo ,7

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

Laido

Hyde

Phone Cicero 2108

3200
Ven-

Draugiją Pasaulio Lietu
mi grėsė, Kaune. Jį/buvo

ŠIAND1
JOS SUSIKMMAS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime

št 22nd Street 
nuo 1—3 ir 7—3

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Pra 
gal dau

LIETUVIAI
Gydytojai ir tlentistaiTikietas j bankieta p 

M. Viskoškienei

nortbsidieįę. P-as Jus 
Margare

Avb.r-
Patarnauju prie

ir "ligoninėse, 
‘J massage 

t r e a t-

PhVsical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
2nd flodr 

HemlOęk 9252 
Patarnauju ; ‘‘ 
gimdymo narnuo 
se, ? 
duoau 
eleotric 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt, 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ii valandai ryto 
8 valandai vakare. 

Apart švėhtadienio ir ketvirtadienid,

k Bldg. 
Street

po pietu._6 iki 8 vak.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS* 

nuo 9 i; 
nuo 6 i

P. MILLER, finansų sekretorius
J. DEGUTIS, iždininkas
P. GALSKIS,: trustisas
P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

2-ros lubos 
CHI-CAGO, ILK 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vąl. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedšliomis nėo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 234ą

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

Dr. J. Shinglman 
... Praktikuoja 25 mėtai 

Reumatizmas

Valandos 11
1638 So. KO1 AVK

Žinios iš Konkurso 
ofiso

756 West 35th St

Nedaliomis pagal sutartį.

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA* 
VALDYBA:

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

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
“ ‘ Ėpiritį Direktorių Asociacijos.

gaunat du tikie 
į Draugijos bankietą.

Jonas J. Kulis

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASfltAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. NedSl. nuo 1Q iki 12
ReZ. Tdlephone PLAZA 2400

i5r. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius,
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —panedėliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti Įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti į Draugijos ofisą 

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

Konkurso ofisas- darbu už 
verstas. Sekretorius p. Miller 
dirba išsijuosęs—rašo certifi- 
katus, gamina naujas knygu
tes, registruoja 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 
paskęstų ?

Draugijos nariai, kurie esa-i 
te nusitarę gauti tikietą į 
Eįra-tigijos Jubiliejinį bankietą 
dykai, stengkitės būtinai gauti 
vieną narį Draugijom Kiek: 
įrašysite naujų jH&rių, tiek 
jums bus bankietinftį tikietų.; 
Laukialri j Ūsų darbo rezulta-

ir TĖVAS
Laidotuvių Sąlygos is ir širdie? ligos io 

Mb2-4. 7-8 P. &

Office 4930 W. 13 St. /

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

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezefis
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

P-htą Petronėlė Makutėniene, 
ciceriete. P-riia Makutenienė 
yba niblohaus budo, ifitefrgen- 
tiŠkh nibteYiškė;
kon. k. Steponavičius 

įrašė:
J, P-lė Lpdi'a Kelly, marąuette 
parkietė jaunuolę. Draugijon 
įrašė kon. K. Steponavičius.
\ Jadvyga Grybas, marųučtte-

galite 
visada 

sutaupyti 
apie,,

Tūkstančiai 
visoj šalyj, 
iki $3.00. milsų . 
kaina tik ,------i------ --------—
$2.50 vertės maleva 
grindims —,—į------------------
5 galionai skysto cemento 
stogams -----------------
$3.00 sUdus, baltas 
enamel_ ___ —______ ___—
Didžiausias Ir geriausias pasirinkimas 
malevų 
viskas n_ ____________ _____
garantuota . arba grąžinami 
Pirkit artimiausioj krautuvėj.

^AINT
1M7 MtLW, 
6S3fl s.,.n. 

2274 ETJ3TON AVĖ.
Telefonais Ąrmitage 4440.

Simne 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 t konkursantai ir kįtij 
Draugijos nariai gerai pa$ 
paus, neabejoju, aštuoni šiai-1

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Chicagos 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 
tus

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE •
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir fido 
6—8 v. vak Nedalioj pagal įtarti

Bridgeporto kolonijos, čia gi
musi ir augusi. Į Draugiją į- 
rašė kon. V. B. Ambrose.

Kert? Setta’s latras’ 
įrašė:'

Batys 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.

. (Taea misi. 8-SIaih)

Senaš Petras baigia visus 
taVetnihkus įrašyti Draugi- 
joii. Kyla klausimas ar spSs 
Senas Petras jubs visUs 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 
it jų šeimAš Draugijon Nura
šyti. Tą bus galima išspręsti 
paskutinėje konkurso^ dienoje.Jki konkurso pabaigos liko; 

tiktai 24 dienos arba 576 va
landos. Laiko nedaug, kon
kursantai ir visi Draugijos 
nariai kviečiami pradėti sku- 
biaųjdarbuotis, kad ^kiekvie- 
nas iš musų konkurso darbą 
baigtumėme sėkmingai.

kabo buvo pastatęs. Bet, deja, 
čia6 buvo skaudžiai apsirikta. 
Jis susyk pftsiH)dė išU- dWfeba 
grėžiiol^fti, kut’laš įrašė 
jos narių skaičių. Gerai 
Ūki; dar paspausk, t 
glau tokių* MaW f
DbaUgijįf. Ldukšiiffė?

Kon. Arthur Montvidas 
įrašer 

; ' ęi; į * .. į\i ’

Well, pats konkursąntas. jau 
toli nuo Chciagos, Illinois 
univėrs'itbte studijuoja, bet jo! 
narių skaičius, vis . vien* augd.y 
štai p-ia A? MlkužleiiČ įraše 4 
naHus Draugijbn, bet kręditą- 
vo jauhųpliui ArlllurUi’ Mont- 
vidui. Reiškia,. musų jaunuolis 
Montvidas turi rėmėjų,—jis nė 
Sapnuote nesapnavo, kad jo 
nariai augtų jaih esant toli 
nuo Chicagos.

Dvi sesutės -^ .Anastazija ir 
Aldona Mikuziutes įsirašė Chi
cagos Lietuvių Draugijon. Abi 
sesutės skaisčios, tarsi darže
lio. kvietkęs. Viena jų, Anąs-į- 
tazija, dirba ofise, P kita Al
dona dar studente. Jų dviejų 
sesutė Euįrozina Mįkuiiute 
seneliau priklauso Draugijai, 
o močiutė p-ia Mikužienė ga
na sena organizacijos narė.]

Taipgi p-ia Mjkužienė įrašė 
Draugijon Margąrętą, Antana
vičienę, ] " *
tinas Antonavįčius, 
tos vyras, jau sęniai priklauso 
Chicagos Lietuvių Draugijai,, 
o p-nia Antanavičiene tik da
bar įstojo. Nors abu Antonavi- 
čiai čia gimę ir augę, Lietu
vos nematę, bčt yra tikri lie
tuviai. Pats Justinas Antana
vičius savo kaĮbos; akcentu at- 
rocjp, kad yra tiįc^ąs šviekšnOs 
žemaitis., Geraiįv'kad čiagimių 
lietuvių skaičius, pąs mus nuo
lat didėja,

P-le Alena

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel.9191 .

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

Moterišku. Vyrišku, ~ ‘ 
" chronišku 

Ofisas 3102 So.
arti 81st Street

Valandos: 2—4. 7rr9.val. vak. Ned 
Įlomis ir šverfudieniais 10—12 

diena.

Tel. 'Boulevard/ 5914 Dieną ir Naįctį 
Ofiso valandos: nub 2 iki 4, nuo .7 
iki 8:30 v. Nedčl. Dud 10 iki 12 a.m.

Dr. S; Naikelis 
gydytojas m chirurgas 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 W Halsted St.

CHICAGO. ILL.

P-nia Juita Augustiene,^ pasau
lio lietuvių kongreso atsto
ve, išdubs raportą;—Ini. K. 
Augustas ‘ papasakos įdo
mesnius įvykius kongrese ir 
apskritai Ijįetdvoje.— Mimi
kas SteponaViOius duos mu- 
zikali^kai vokdtį programą.. 
Masonic^Temple Svet., 1547 
N. Leavitt S't.

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4681 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 So. R.ockvell St. 
Telebhone: Republic 9723.

Res. 1227 So. 50 Avė., Cicero 
Telephone: Cicero 5895.

IX ' J.F.EŪbEftnS 5
j 4605-07 S. Hermįtage Ąvenue Phones Yards 1741-1742

Antonette Stasiulis, 3300 S. 
Union avė. P-nia Stašiulis Čia 
laiko valgomų daiktų sankro
vą. Gero budo, apsukri mote
ris. Ją Draugijon įrašė kon. 
V. Ė. Ambrosę.
; Jiosepli Kazlauskas, 3258 So. 
Union avė., taverno savinin
kas, rimtas vyras, mandagaus 
•budo.

Charles Kinderis, 3362 So. 
Halsted st., muzikantas. Gęrai, 
!kpd Draugija savo nartų eile- 
se susilaukia didesnio skaL 
čiaus žmonių iš mųzikališko 
ph'šcdi'iib.' '' "*‘"i"‘J1

HU AlTCl ita* n^ujų narių bus kaip zet. 
VltrUJUI“' į Kviečiame visus kiek galima 

daugiau spausti,— spaudžiant 
Visgi didesnes pasekmes iš- 
spausime. ’

P-nia Marė Viskošktėnėę ak-! 
tyvi Draugijos narč, įrašČ ,Chi- 
cagoš Lietuvių Draugijon p-ią 

britjgd- 
pottiėtę. P-Ui a HL S/istošLief- 
nė už įrašymą Šios inteligen^ 
tiSkos ponios gauha tilęiėtą į 
feh'hkiėtą. 1

Tikietas į bankietą p-ai 
E. Gavenifenei j, ?

r P-nid Elzbieta GavenieUe, 
gera Draugijos narė, jraŠe

jon. šiuos visUs’ įčtutįs narius 
Draugijon įrašė‘jp-niąt Miku- 
žiene, bet Ąrtliųro JMontvido 
naudai. 1 /

šis Chicagos Lietuvių Drau
gijos susirinkimas bus tikrai į- 
domus. Iš Lietuvos tik ką grį
žo Draugijos nariai pp. Au
gustai. P-ia Augustiene atsto
vavo Draugiją Pasaulio Lietu- 
tngrese, Kaune. Jį/buvo 

so mandatų komisijoje. 
Augustas * atstovavo 

?nas”, buvo kongreso 
prezidiumo narys. Jie abu šia
me susirinkime mums papa
sakos daug ko įdomaus ne 
Vien iš kongresb» bet įtv- ap- 
skritai apie ęsanią LieUiV<» 
dabartinę padėtį. " f

Mužikas K. Stkpdhavičiiis 
turi paruošęs gerą programą 
—bus malonu išgirsti. Susi
rinkimas prasidės 7:30 vai. 

, vakaro, o programas 8:15 vai. 
Sukaro. Nariai ir narės' kvie- 

č?Smi atvykti laiku. Be pasi
tarimo organizacijos reika
lais, išgirsme įdomių kalbų ir 
gerą programą dainų ir muzi
kos.

A. Montvid. M. D
West Town 

24CT0 Wdst
Vai. 1 iki 3 .

Td. Seelčy 7330
Namu telefonas Briinswi

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

i , . * ei į,r

Kas kįtą.suikon^ V. B. Anįį 
brose. į 
pektą vaWbsi pd keletą dienų/ 
kolei jį pačiumpa^ - Jis sako, 
kad geriausia venteriu pros
pektą pagauti, tai yra taver
nas'. Well, p. AnibrosC žino 
ką sako.

Pažinkite šį sumanų vyrą— 
tai musų Jonas J. Kulis, nenu- 
islantis kultūrinio darbo daly
vis—laikraščių agentas, Kny
gų pardavėjas, kalbėtojas, or
ganizatorius. Jis, įsirašęs Chi
cagos Lietuvių Draugijon ‘pra
dės ii’ čia aktyviai darbuotis, 
kad Draugijai gavus naujų 
narių. Geri veikėjai visoms 
lietuvių organizacijoms yra 
pageidaujami.

Kon. Petronėlė Šliužas 
įrašė:

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

Kon. A. L. Sk i r moti tas 
įrašė: W '

P-nią Anelę Daknienę, Har- 
vey, III. gyventoją. .Gerai, kad 
kon. SkirmOntąs čia . nesfiąud- 

:žia, HafVey mūšų ofga’niziiči- 
jos jėgos auga dėka koįn.; Skir- 
mbntO darbui. ’ < V

Kon. Pranas Klikna 
įrašė:

P-le Zofija Mikniutė, m ar-' 
guetteDarkietė, ir p-lė Teofilei 
Stankiutė, northsidiete. Abi 
šios panelės yra malonios, apJ 
šūkrios, suihah'ios, Užtai jos ir 
j’t Chicagos Lietuvių Draugiją i 
įsirašė. ^Didėlis kreditas kon; 
Pranui Kliknai už šių šaunių 
panelių įrašymą : Draugi j on.. / į 
. \! Pravartu priminti, t kad p/ 
Pranas jilįkna buvo užmirštas 
konkursantas. liuukurso vedė
jas net kryžių ant jo veiklos

Lapkričio 2 d. Lietuvių Au-1 
ditorijoj bus didžiulis Drau
gijos ^>ankietas. Konkurso dar
bui čia bus padėtas taškas, 
kartu1 apvaikščiosime Chica-' 
gos Lietuvių Draugijos 25-kiųj 
metų sėkmingą gyvenimą. Vi-i 
si Draugijos konkursantai ir; 
nariai, kurie bus veikę šiame* 
konkurse, turės progos smU-; 
giai laiką praleisti,

bienė yrą inteligentiška mo 
tėris, aktyviai d% 
Sų kultūriniame
Gerai, kad Ją kon. Steponavi- 
Čitis įraše Čhicagbs’ Lietuvių 
Draugijon. Dabar lauksime 
čia ateinant Jūozof—jis nuo 
savo progreso atsilikti negali.

Barbora Jankaitis, taipgi 
mai’ąUettėparkietė. šią darbš
čią, sumanią p-nią Draugijon 
įrašė kbft Steponavičius. Kre
ditas p. Steponavičiui už gerų 
narių įrašymą Draugijon.*

'Kon. V. B. Ambrose 
įrašė:

Kazimiiras V e rinkus, 
So. Wallace st. P-nas K 
ckus Čia užlaiko gerai įrengtą 
taverną. Pats yra malbhaūš 
budo žmogus, tad‘ nestebėtina, 
kad turi gana gerą pasisekimą

dr. vaitush,Topt.
LIETUVIS

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu 'įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kaihos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vi 

; ; 6300 So. 
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 t. vak. 
išskyrus seredomis ir Bubėtomis.

Dentistas
Valandos nuo 9—9 .

2420 West Marąuette Roitd 
arti Westem Avė. Hemlock 7828

Dr. Herzman
\ IŠ ^RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Cahal 3110 
Rezidencijoj telefonai:, 
Park 6755 ar Ceritrhl 7464

LAIDOTVVIŲ Dl^EkTORlAI

JUOZAPASEUDEIKIS

Ofisas 4645 SO. AStfLAND AVĘ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo Odl 

vak. NedSIioj nagui sutarimų.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų TeL: Prospecl 1030

■ y,,,. ... < « Ii ff lllftifcl I. I. T ir«¥lil

Dt. 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 

GYDYTOJAS Itt CHtRURGAS 
2201 Wešt 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Sėredomis ir tfedel. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

J, F. BADŽIUS
668 West 18tji Stoeet ; Canal 6174

..... •/S.M. SKUDAS
718 Wėstl8’th iŠtlWi PhohS Mbnroe 8377

ADVOKATAI ~
K.P. GUGIS

\ ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

4 . Tel. Boulevafd 1810.
Ketvirtadienijds ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

malėvos
Likusios nuo bankrotu Ir nuo gaisru 

ant vl«u 
•f / ilnomu

1/0 vl-0L/ Šalyj
malevu

malevoe galionu, žinomos 
pardavinėjamos kitur visur 

$1.00

Koit. B. Vaitekūnas

Mykolas Kūlvūitis, 4648 So; 
Western avė, P-naš KuTvaftiš, 
naujas Drauguos , narys, yra 
restorano savimiųcas: jo biz
nis yra virš pazyiiiėįų adPęsii.

P-Uid' EOa Linais, haih’į Šęl- 
ifiihinkė, gero būdo, rirh^a 
moteris. Šiuoš du iiuHuš DlįJ 
gijoli įrašė B. Vaitėl^unUsi

Antradienis, spaL 8, 1935

A.L.Davidonis, M.D i • a

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175. .
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

AhlĮ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS
^/fTel. Yards 1829

-Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
, Ofisas Ir Akįnių Dirbtuvę

_____ Kiti Lietuviai jDaktayai.

Dr. Margeris 
3325 So: Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus

ias Visose Miesto Dalyse.
i. r,, iii.i i , i > . u ... - <

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street jPhbnes Bbulėvafrd 5208-8418
i, ' f .. .f . .Į- Vi . ! ’ • Į, ■»»T . .»■ I.. ...... ... ,1 i I.,' 1.1     

_ , phone Yards 1138
V. ..A. , ...1.,; .v . . -.-k u.: ..........-Į

LACHAWICZ ir SŪNUS .2314 Wę8t 23rd Place Phories CaflSil 25'1&-Cicįeri> 59Ž7

; J;liUlevičius ■
4092 Archer AĮvenbe Photiė Lafayette 3572

Ateiiite'' p,- ^hbfiė BbulevnrS 413^

1410 South 48tli Cotirt

enamel visame mieste — 
1/3 iki 1/2 pigiau. 100% 
arba gražinami pinigai.

‘ J - “J.
EXCHANGE 

ICAGO _ 
--’AUKEE A V®. 
HAT4STEP ST.

į- • ( . ■ •. •• ; •>.>:
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Chicagos Lietuvių 
Draugijas

(Tąsa jš 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 Valutienė 
yra inteligentiška moteris, o 
p. Valutis geras siuvėjas.* Tad 
reikalui esant Draugijos na
riams verta nepamiršti, kad 
j>. Valutis rūbų siuvime gali 
tinkamai patarnauti.

Lucy Matikonis, 120 Wr. 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 Stragis, 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 Bačius;'81O W. 19th 
St.,, siuvėjau 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,- mate 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, Gjrigoniutė, 
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.

“VILNIES” ZECERIO
BĖDOS

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

Savo.laiku Jonas,Kavelis bu
vo “Vilnies” zeceris. Jis dirbo, 
džiaugėsi ir keikė ’fisus buržu
jus. Bet štai dabar jis jau nu
sitarė stoti į 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, parodoj 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 tayorši

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 • j ežerą ir padaryti 
sąskaitą su gyvenimu arba std- 
1 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” Skailytojas.

--------- 
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 Ikomunijatiškus 
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 fondėliams, 
kuriuos Andrulis Chicagoje, 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.

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

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

ATSAKYMAS
JUOZUI

ROSELAND
125
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į savo svetainę. Bet dėl bol
ševikų;; ^riksmo” nebuvę galįrną 
tai padaryti. Čia reikia pasa
kyti štai kas : dėl tų $12,600.00 
bolševikam neprisįėjo “rėkti”, 
nes kliubas jų niekuomet netu
rėjo. Kliubo iždas nėra buvęs 
didesnis $9,000.00? Ir iš tų 
$3,000.00 jau nuo 1925 m. pu
vo įdėta ; į ’Pinnus morgičiųs. 
Vadinasi, kliubas, ant rankų nė
ra turėjęs daugiau kaip $5,006- 
$6,ooo.

Kad bolševikai “įsiskverbė” į daugiausia. Kai > kurie ąakty I 
kliubo valdybų, tai ne kąifto . «**“**, 
kliubo ardytojai, kaip , Juos. I,lgl. Jle
kad sako, o kad teisingai (visi P«^>ėniais. M?t, penktadie- 

niai yra žuvų dienos. Musų
Red.) gynė kliubo reikalus ir k«°P°s “®r5s toinis dįe-. 

nomis tavęmuose turi zuyią 
kepti ir negali atvykti j susi?

SLA, 63 kuopos 
susirinkimas

Išrinkta auksinio konkurso 
ganizatoriai

* f • - v ! l0> J • .
f • lt-

■ ' .

operacija an£ aklosios žarnos 
ketvirtadįenid naktį, spalių 3 
d., dvyliktą vai. nąkties. 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-

kios drąsos ligonę: kol užmigdė, 
ji vis juokavo.

Linkiu kuo greičiausio pasyei- 
kimo.-—Onyte.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos

BURNSIDE.— Spalių 4 d. rj0< pirmą teko matyti to- yra naudingos.
QT.A Iriinnn InilzS cnvn tyip.SLĄ. 63 kuopą laikė savo mę-( 
hesįnį susirinkimą Tuleyę Parko , 
svetainėje, St. Lawręnce av. ir j 
90-th st. Narių dalyvavo net i 
dąųgiausią. Kai, kurie sakų,

“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 Goldem Star kliubas, ku
riam jis daugiausia darbavosi 
ir daug rėme finansiškai.” čia 
pasirodo, jog Juozas nežino ne 
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 bujojįmo laikais, p. Stru
milas padarė gražaus biznio su 
svetaine ir kliubruimiu. Bet 
kaip greitai kliubas pasirenda- 
vo kitur kliubvietę ir iškėlė sa
vo susirink., i|; .p. .Sfr,, 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

žino bolševikų “teisingurtią” -«• 
Red.) gynė kliubo reikalus h 
kėlė aikštėn pp. Strumilų, Juo- 
zų, .Ruikltj ir jų kolegų saų4a- lr ««««“ ,
liškų elgesį kliube. Kad todiek^,.T

■ kliubo finansai susilpnėjo, tai 
atsąkomingi jus /kas tie “jus”. 
—Red.);

. f ' j-
.. . \

Juozas kalba ir apie “rįm- 
narių pašalinimą ĮŠ

i 
Red). Iki šiol nė vienas

netekę 
pirmenybės kliube, žinoma, ųž 
savo “gerus” darbelius, patys 
prasišalino, tai jų dalykas, 
šiaip narių nemažai išsibraųkę, 
tai dėl bedarbės krizio. Dąbar? 
tiniu laiku kliube dar, yra ap|e 
200 narių . Iždas sutvarkytas 
ir joks pavojus negresia.

tesnių” i
kliubo ^(korespondencijoje tiQ
nėra.4-]
narys iš kliubo nėra pašajįntąs.
Q jeigu tie “rimtieji”* netekę

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

(Iš šitos rėkiančios polemikos 
teko išbraukti nešvarius Petro
nio išsireiškimus, kurie tih*įęą, 
gal būt, bolšdvikų literatūrai, 
bet “Naujienoms” ne. Bet ir 
iš viso šis Petronio nevą atsa
kymas išėjo per ilgas. Jisai kalt 
ba apie daūįęlį dalykų, kurių 
Juozas savo korespondencijoje 
nebuvo nė palietęs. Išimant de
talius, Petronis faktinei patvir
tina tą, ką buvo parašęs JUo- 
žfas, būtent i kad bolševikai kliu- 
bė kėlė tr|ukŠmą prieš senuo
sius kliubo darbuotojus, skverb
damiesi j jo' valdybą, ir kąd 
dabar kliubas yra susilpnėjęs 
ir finansiškai; ir nariais ir vei- 
kimu. Tai sena istoriją, nes 
paAašios pasėkos būną visur/ 
kur tik komunistai įsiskverbia' 
j organizacijos vadovybę. . 
Redakcija.) ''

kėtų susirinkimo dieną pakeis-, 
tk'' : ■\ s I

Buvo perskaitytas “Naujienų” 
kvietimas dalyvauti bąnkiete» 
kuris įvyks spalių 13 d. Šoko! 
syętainėję. Nutarta pagal iš
galę bankiete dalyvauti. , 

Ligonių lankytojos U. Za- ’ 
kięnė ir Ltasė Saputiėnė pra
nešė, kad senas kuopos narys, 
K. Varanius, 7847 S. Park av.,. 
sunkiai .serga. v j

P. Pivąrunos ir A. Laurutė- 
nas buvo išrinkti auksinio kon
kurso, organizatoriais. Jie yra 
nusitarę dirbti kartu.

Abu organizatoriai prašo 
kuopos narių kooperacijos. Va
dinasi, pagelbėti jiems kiek ga
lima daugiau narių gauti, šiuo 
reikalu visi naciai privalo su
sidomėti. Kiekvienas turi gir 
minių, draugų bei pažįstamų, ku
rie domisi musų organizacija. 
Nencas skaičius jų stotų j 
Susivįęnijimą, jeigu turėtų ti
kslesni^ informacijų. Tas in- 
formącijas jiems mielai suteiks 
musų organizatoriai. Todėl, jei-' 
gu yra žinomi tokie žmonės, 
kurią norėtų įsiTašyti j Susi- 
vięnijimą, tai praneškite vienam 
ar kitam organizatoriui. P. Pi- 
varunof adrėšąs yifa: 10714 
Prąirie av., o A. Ląųrutėno 
1058^ Indianą avė. —Koresp.

1 : » * ' ■ 'i \ ' ■ ■ • ‘ ' t j

SERGA ALDONA JUR- 
GELIONIUTfi j 

f. 1 ’/ • 'li’l >1 ..... .. ■, 1 '■ ' į-J

* NORTH SIDE./-Aldona JuiM 
gelionititė':1 staigiai sušįrgo ir* 
skubiai buvo Tšvežta ; Michaęl’ 
Reeše ligoninę,' kur padaryti 

• • , ... Z '■ i 7 ■ ’ ' 1 •• L ’ S' V

11 ■ ."■■? ....... ..... — . ...... ... . ..
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n r n At 35,045
GASO ŠILUMOS VARTOTOJU-

■f

Chicagos apielinhėj 125,000 žmonių > 
gyvena geriau, ries vartoja 

šilumą ’ ' . .
■' , ' ■ . > ’,v . ’ ‘ >

f ‘ ■ ' . • ■ • • s ■ / ■ '

užlaidas, sienas ir rakandus. Gaso ' 
šiluma šyąri’ ir automatiška. Nieko 
nereikią dirbti, tik nustatyti thermo- 
stat, kurs būna pakabintas seklyčioj.

* Gaso šiluma, pagal didelio skai
čiaus užganėjqlintųvartotojųnUrody- 
mų, yra vęrta investigacijos kiekvie- 
no namo šeimyninko. Jie raportuoja, 
jogei gaso $iju|pą yra daugiau negu 
ideališka. Ji pagerino jų gyvenimo 
standardą—padaugino g y v e n i m o 
džiaugsmą-r-niekas kitas taip nebūtų 
padaręs. Apžiūrėkite gaso šilumą da
bar. Dėl pilnų informacijų kreipki
tės į artimiausią gasp kompanijos 
ofisą, r . . r. ' i ■ ' ■ . ;

gaso;

Jie turi didžiausi smagu
mą ir liuosybę žiemos die
nomis ir naktimis ir jiems

1

gerai apsimoka biskis ek
stra išlaidų

VISIEMS vyrams gaso šiluma pa
daugina ntiosą laiką ir paliuo- 

z šuo j a nud prižiūrėjimo pečiaus. Ne
reikia anglių mesti į pečių, nereikia 
pelenų vešti. Mažiau darbo moterims 
irgi, nereikia tankiai pląuti langų:

Reikalaukit -dykąi apskaitliavbno.

THE PEOPLES GASLIGHT AND COKE COMPANY

s«VYRAI! ŠTAI NAUJIEMA’-=sf
DABAR GALIT PIRK

TI SAU RUBUS 
IŠMOKĖJIMAIS

UŽ cash kainą;
Dabar kožnas gali būti apsi
rengęs puikiausiai 1 *Musų nau
jas “Cash-Price Budget Plan” 
leidžia jums nusipirkti pui
kiausius rubus ir išmokėti
10 savaičių. Jus gausite musų 
Žemas Cąsh Kainas tik biskį 
reikės damokėti už šį patar
navimą.

Rankom Siūti
SIUTAI—TOPKAUTAI 

OVERKAUTAI 1

’29A«
TURNER

d.r“‘uma^J Kamp. ROOSEVELT
’ RD. ir HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

per

MES PARDUODAM;
KUPPENHEIMER, GGG, 
TED LEWIS IR KITŲ 
AMERIKOS GERIAUSIU 
IŠDIRBYSČIU... VIRŠ 4000 
RUBU PASIRINKIMUI.

BROS
Krautuvė

ketvergo ir 
subatos 

vakarais iki 9
* . 6

mis iki 5 vai. 
po pietų

BUDRIK. FURNITURE M ART
3347-3349 SO. HALSTED ST.

IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ
Dining Room Setai vertės $AQ Rft 

; $100.00 už

už.. 534.50
Floor Lempos vertės $15.00 $7 QR

tiktai už -..........  ..... ..... •

2 šmotų Parlor Setai vertės 
$7p0 UŽ .......

Pridedant 1 centą—kita didele Lempa dykai

ANGLINIAI PEČIAI po $Q 7R ir
■ ** aukšč.

PEČIAI su .aliejum po

14 tūbų Radio Chasis, Speaker $QQ Cft 
Tubes—viskas už    vv«vU

JMIDGET RADIOS po  ....... . <QR

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

. Tel. Boulevard 4705

ATYDA: Budriko nedėldienio programo 
laikas permainytas. Programai bus

iš ątoties WAAF nuo 1:30 po pietų

LOANS and INSURANCE
• ■: ?; v*’’.*■ '-C

i reikalauji pinigu ant Pirmo Ahfrgičio. arba-
apdirūdos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišaūl

840 West 33rd Street ■
TELMW«W-i ■ Y ARds' arba^OL

KEI ST U CIOSKOLI Nl MO IR BOOAVOJIMO B-VĖS
:... . : r
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įNaujlenos, eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius^Leidžia (Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halated St, Chicago, MM M M * * A A *

agentams viena .ranka tverti ‘bendrą frontą” su social
demokratais, o antra ranka “mobilizuoti” mases prieš 
socialdemokratus^ose šalyse, kur socialdėmokrataL da
lyvauja valdžiose. A

Tokį masių “mobilizavimą” komunistai ypatingai 
smarkiai vykino Vokietijoje, susidėdami šituo tikslu, 
net su hitlerininkais. Rezultatą dabar visi mato!

Nenuostabu todėl, kad Danijos, Švedijos ir Norve
gijos socialdemokratai nenori nė girdėti apie kokį nors 
“bendrą frontą” su komunistais. Jokio bendro fronto 
su komunistes nenori nė Anglijos Darbo Partija, kuri 
žDio iš patyrimo, kad komunistai tik demoralizuoja ma
ses, nes jie kovoja visuomefaršiausiai prieš organizuo
tą darbininkų judėjimą, o ne prieš darbininkų išnaudo
tojus.

[ Apžvalga
r *

,'į

daųgiau. šitokiu ^atveju .Benzi
no atsarga Vaitkui galėjo pa* 
.sibaigti greičiau, pei; jis buvd 
numatęs.. P Benano ą tokias 
Bekopęs juk ftęgalima imti 'ne 
kiek nori, o kiek įgalima. Nor
maliose sąlygose tiek . benzino, 
kiek buvo Vaitkus .pasiėmęs, 
galėjo pakakti, bęt Vaitkus 
Skrisdamas tų įnprmiąlįų: sąlygų 
rtėturėjo. Pągaliąu, j^ų$iųą$ 
galėjo ir nutekėti., Bendrai, dėl 
benzino stokos „Vaitkus negali 
būti kaltinamas.

Girdėti pastabų, kpdėl Vait
kus nepasiėmė lėktuvui valdyti 
roboto. Iš didesnių skridimų 
praktikos žiųoma, kad robotas 
nevisada lakūną pavaduoja. Ro-

nieko negali veikti. Be to, jis 
ir igenda. žymusis, nesenai.žu
vęs lakūnas Postas yra pasa
kęs, kad robotą tegalėjo nau
doti įtjk savo . trąnsatlanti- 
nės jkėliotrės. Tokiu budu, robo
tas iš pagėlbiriiriko virsta ba
lastu ir, matyt, dėl to ^Vait
kus jo neėmė.

Vaitkus padarė milžinišką 
žygį ir jis nusipelnė didžiau
sios musų pagarbos. Jo ,per- 
skridimas transatlantinių skri
dimų eilėje užima labai gar
bingą vietą. Reikia pažymėti 
ir tai, kad šiemet tai vieninte
lis transatlantinis skridimas.

šiaurinė Atlanto dalis nieka
da nėra rami. Jei .birželio die- 
pos mėnesį kiek ramiau, mžtat 
didesni rukai, kurie Jakunams 
nėi,a^palankesni už oieramų orą.

ITALIJA UŽPOLIKĖ

Tautų Sąjungos taryba patvirtino savo 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 
:oficial; 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- 

z sinės ir, gal būt, militarinės.
Tokiu bųdu, nežiūrint visų Franci jos pastangų ap-

kė ir atrodo, kad ji imsis da ir stipresnių priemonių 
Mussolinio avantiūrai sustabdyti. Jei tatai įvyks, tai 
juodmarškinių “diuče” gailėsis tos dienos, kada jam 
iatėjo į įgalvą flžkarj^uti Etiopiją.

KROKODILIŲ AŠAROS

Visi tie, kurie stengėsi -suardyti trans-atlantinio 
Skridimo darbą, kurie šmeižė Feliksą Vaitkų dr darė 
visokias ^pinkles, kad nebūtų sukelta pakankamai pini-. 

’ igų ♦ lakūno žygiui, dabar pradėjo reikšti didėlę “simpa- 
itiją” Vaitkui, kad jisai, jgirdi, 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 hųmbugas, kurį į Neyv 
Yorko laikraštį “Sun’^jdgįo du.intrigantai įr kurį pąs-j 
Ikui pasiskubino “Tėvynėje” perspausdinti -p. Vitaitis, 
(kuris savo “simpatiją” lakūnui Vaitkui jau buvo paro
dęs prieš pat jo išskridimą. z

Leit. F. Vaitkui buvo pasiųsta pinigai telegrafu tą 
(pačią naktį, kada jisai buvo nutaręs išskristi, ir AL- 
TASS, apmokėjęs airporto sąskaitą, įteikė lakūnui , tą 
irytą, kada jisai skrido, $40. Tai, žinoma, .maža surha, 
bet tai visgi* ne flO centų. Asmens, kurie buvo atėję į 
<airportą išlydėti lakūną, dar . sumetė $65.

•Per visą vasarą, kada F. Vaitkus gyveno New Ypr- 
ikę, laukdamas pragos išlėkti, tai tie, kurie dabar pra
dėjo jo “^gailėtis”, ne tik jam nepadėjo, bet skleidė be- 
Igėdiškiausius melus apie jį, idant visuomenė jo nerem
tų. *AČiu tai šlykščiai jų agitacijai, net kai kurie -kdlo- 
jiijų komitetai, sukėlę pinigų skridimo reikalams, Įai4 
tkė juos pas save per visą vasarą ir laukė: girdi, pažiu-į 
irėsime, ar Vaitkus skris; jeigu skris, tai pinigus ati
duosime, o jeigu ne, tai pasilaikysime. Tuo gi tarpu (la
kūnas su žmona turėjo gyventi kotelyje; reikėjo užlai
kyti du sargu, kurie dieną ir naktį saugojo' lėktuvą; 
-reikėjo padengti ir daug kitų išlaidų (hangaro nuoma; 
^mechanikų patarnavimai ir t. t.).

JŠįtos išlaidos negalėjo *but numatytos, nes lakūnas 
niekuomet nemanė, kad jam reikės laukti New^ Yoųke 
pigiau, kajp iki antros dalies birželio mėnesio. Taigi tas 
iF. Vaitkaus buvimas New Yorke per ištisą vasarą bu
vo sunki finansinė našta ALTASS valdybai. O betgi ,ji 

k jšitą naštą pakėlė. Tačiau tie gaivalai, kurie darė ]ką tjk 
įmanydami, kad skridimas (neįvyktų,, dabar turi (drąsos 
jkaltinti' jakuno rėmėjus, kad jie buk neaprupinę jo' kajp 
^reikiant finansiškai. 
'T' _ I t i

Tai yra veidmainių ;4r ihųmbųgierių pasaka. ‘

ėjo du.intrigantaijr kwį pąs-į
• 99 ___ ji • t r •

komunistų ^bendras frontas

Paskutiniame. kominterno kongrese buvo nutarta, 
kad komunistai turi jaukti į “bendrą frontą” ^ąoęįęclisį 
tus, liaudininkus, liberalus ir visus, klirie tik yra priekį 
šingi fašizmui, net ir parapijomis. Bet /sieksninėje to 
kongreso rezoliucijoje randame štai kokį paragrafą: l 

“Šalyse, kur prie galios yra socialdemokratinės 
^■■1 ta® (arba koalicinės valdžios, kuriose dalyvau- 

įa Socialdemokratai), komunistai neturi apsirube* 

 

žinoti propaganda numaskavimo (! — “N.’* RęcL) 

 

tokių valdžių politikos, bet turi mobilizuoti mąses 
kovai už atsiekimą jų praktiškų ^gyvenimo reikala
vimų, už gavimą to, ką žadėjo socialdemokratai 
laike rinkimų Savo platformose, ypatingai kada jie 

nebuvo galioje arba >?ąavo ^akižios nariais.” J

7 Vadinasi, njaškviniai komunistų ’ bosai liepia sav$

LIETUVOS SPAUDA APIE 
FELIKSĄ VAITKŲ

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

* • .- . * .

F. Vaitkus atliko milžinišką 
žygi

šiandie, kai jau žinome, 
kad lakūnas Feliksas Vait
kus karžygiškai nugalėjo At
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-! 

t vas ir kad netrukus .mes jį
> ‘pamatysime.

A ■

Po to, kai nė vienas lėktų-’ 
vąs (nors ir kėjis; sykius bu- 
vo bandyta) šiemet < vasarą 
Atlanto neperskrido, F. Vait
kaus atliktas žygis audrini' 
gante ir oro sąlygų iatžyilgiu! 
labai nepalankiame laike be 
abejojimų reikta laikyti kąi? 
žygišku žygiu. Nes Vaitkus 
įrodė, kad Atlantą galima 
perskristi ne tiktai gražiau
siu vasaros laiku, bet ir pa-’ 
.lyginti vjau ršaltu ,ir audrin
gu rudens laiku; 

a

Jei bendrai imant persikris-. 
ti Ailanitą nėra lengvas da
lykas, tai šiuo anetu Jis bu-, 
•vo aiškiai pavojingas. Ta-: 
čiau Vaitkuj to nepaisė -ir 
drąsiai ryžosi į „kelionę ,ir 
tuom tesėjo įsavo :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 neišskristo Al- 
tassąs esąs apgavikas, Lietu
vos visuomenė ir beveik vi
sa spauda laikėsi ramiai <ir. 
nenustojo% vilčių, kiad Vait
kus tikrai išskris. Daugiau 
to, Lietuva vylėsi, kad >F.j 
Vaitkus Lietuvon ne tiktai 
skris, bet ir laimingai at
skris. Laukė tik momento. Ir 
neapsivilta.

yąitkaus žygis, tokia aųž-. 
duotim, kok;ia buvo užsibrėžą 
ta, ne visai payyko, bet.^atsi-. 
žvelgiant į oro sąlygas ir 
metų laiką, tas žygis reikia 
laikyti .pasisekusiu visu 100 
procentų, jei ,pe daugiau, 
ypač, kąd Jis .galėjo skristi, 
jei nebūtų benzino stokos.

šia proga verta pastebėtų 
kad daugeM musų kas diriks- 
ta pervertinti save, (bet taip* 
gi jabiai r dažnai ir , pedaver-

r .

. Akivaizduj F. t Vąifkąus 
skridimo mes susiduriame su 
nedayertinlmo faktu, ypač iš 
pusės Amerikos Ji&irvių 
spaudos dalies, šitai bus 
lengviau pastebėti, jei Vait
kaus skridimą palyginsime 
su lenkų brolių Adomavičių 
skridimu. Jie skridimui pra-

išskrido 4ik 1934. Ir tai ;ias 
skridimas, gražiausiu ir pa- botas vertingas pągęlbininkas, 
togiausiu vasaros laiku ne- kai oras ramus.
įvykdytas pagal užduotį, nes Kai oras neramus, robotas 
Adamavičiai turėjo nusileisti ’ , ,
Prancūzijoje. Tuo tarpu Ada-

™=:=Mims PtliW
;£ flijopijos KonfliĮtlfl Swoįe
Airijos turėjo skristi per juJ- ; ----- r—
rą. Jei jis butų galėjęs skris- Senai skelbtas Italijos-Etijo
ti per sausum^ kur lengviau pi jos karas jau įvykęs faktas. • 
butų* nusileisti, jei benzinas 'Paskelbdama bandomąją niobi- i 
išsektų, tai jis gal būt ir su liząciją Italija atsakė Tautų 
turimu benzino kiekiu butų Sąjungai, (kad nepaisant sank- 
Lietuvą pasiekęs. Bet Vaijt- cijų, kurias Tautų Sąjunga; 
kus, gavęs blogus mėteorolo- grąsina „pavaitoti, jei .ginčas . 
.ginius pranešimus, protingai nebus taikos keliais išspręstas, ; 
padarė nusileisdamas. Italija neatsisako nuo užbrėžto

Vaitkus Atlantą nugalėjo, tikslo ginklu okupuoti , Etijopi- 
tai yra svarbiausia. Lietuviai ją. Tai aiŠkiąi pabrėžė Mussp- 
išiuo atžvilgiu yra pralenkę lini savo’kalboje: “prieš karė 
daugelį dr didelių tautų. F. veiksmus atsakykime karo 
Vaitkų, nugalėjusį Atlantą, veiksmais”.. (
karštai sveikiname ir linkime Ar tasai pasireiškęs roipęniš- 

.p^iseki^no ateities žygiuose, kas dnįuzijązpiąs figai pasilak ——t-—-— kys ? Ar patriotipiaįs obalsiaiš
PULK. GUSTAIČIO bus užkariauta t!iĖti j opi ja? Ąt

< NUpMONEi Italijos kariuomenė pergalėsi
'S'o"— nedatęklius, ./kurie jos laukiai

Rugsėjo. 23 d. .jdejo^Mlg^ paslaptingoje nęęįvfiižįųptęje.
straipsnį apie F. VaitkausEtijopijoj?(Italijos yalštyH 
gi ir “Lietuvos/. Aidas“. Tame binis biudžetas .s.ugębčs .padengi1 
straipsnyje išdėstoma .aviacijos ti lęaro operacijų ..išlaidas? /Ąi 
viršinįpko, pulkį^ųstąičio, nuo- Italįjps ėkąpąnsij a umu Įaįku 
■šoh& jį padupdaipe: 4 tHąsĮpęši

Lietuvos Aidoj, bendradarbis Ar patriotinių ir .sąky^įau ,grą-( 
kreipęsi į karo (aviacijos virsi-lsinančių Italijos jį^ių pabijos, 
ninką pulk. ; Gustaitį,, prašyda-, Tautų .Sąjunga ir atsisakyt 
mas pareikšti savo nuomonę nuo projektuojamų sankcijų? 
dėl Įeit. VąįtkajUS skndimoJ į visus.šfiios .kįausįrpus ?šįąn- 
Pulk. Gustaitis pareiškė: 1 diena šiaip ar taip !«upku.ątsa‘-i

-—Vienas kitas yra linkęs kyti. Tie klausiipai pętoliino(j, 
prjkįšti Vaitkui, kad jis nesu- atęity savaime 'IŠsiriš. Tuo <tari-.( 
gebėjo pabaigti savo kelionę, I pu mums idaugiau rųpi to. kon^, 
nepasiekė Kauno aerodromo.* flikto pasėkos: kaiP ftsai ka^, 
Tokie priekaištai yra lengvapė- ras atsilieps į bendrą pasaulį, 
•diški ir juos gali daryti 'žmQr; nę politiką dr, ^vąrb^awia‘,/ąf; 
nės, neįsigilinę, kas yra trans- jis užgaus gyvuosius Bietu^ėšj 
atlantinis skridimas ir kokios I interesus ?« \ i ;
tos kelionės, sąlygoj. Kaip žinoma, vyriausia' saiįkf)

cijų prieš Kalijų inicijat^ -
skridimas iyra .paskęs An®hJa’ kut? deJ.°

‘ 1 ' ~ ' hmų pastangų konfliktą lik^įj
Jis nuskrido 5.200 kilometrų duoti taikos budu ir nesų>adĮųs;

— didžiausią ir sunkiausią ke- išeities sutaikinti susikivirųį! 
lio dalį. jusias tautas ,grąsiną užpudli-;

Reikia atsiminti, ;kad įVait- pkui Italijai ėkoponfinemis į jr( 
kųs skrido vienas. Tokių. škrį inet militarinemis sankcijomis. . 
dimų labai mąža ir jau tik ry- Paviršutiniai žiūrint, atrodą,,, 
žimąsis vienaip ^keliauti yra di- kad Anglijai nevertėtų dėtipciyįlįzaciją. Reikia pripažinti,1| 
delis -ryžimasis.* tiek svarbos į kojopijalę eks^f ’ 1 ,v ’ ”

Tuo tarpu piąn ,dar merą žitlpediciją, Jkuri, tūnot Mussolini, 
nomos priežastys, dėl kurių turi aukštų tikslų, būtent: įnę&-,; 
Viatkaus lėktuvą dštiko avari-ę ti?ciyilizacįjos pradų valstybėm 
ja. žinoma, kad lėktuvas yra kur dar 'tebeveikia vergijai; 
kiek pagadintas, o ne sųlaužy- kur milžiniški natūralus resųjS, 
tas, kaip ‘buvo 'vakar skelbiama, sai reikalauji eksploatacijOSJ 
Tatai visai suprantama ir ne- Bet įsigilinus į politinę pasate 
kelia jokio nusistebėjimo 4i- lio konjunktūrą, atrpdo, lįąd; 
nant, kad tupimąs įvyko lauke, Anglijos gilus, šiuomi,konfliktu 
neparuoštoje lėktuvams tūpti kusirtfpinimas turi rimto po-, 
vietoje. Juk pasitaiko. lėktuvą; kgpinfio. ;
aplaužyti tupiant'net aerodro-l Pasaulinis šių dienų politinis, 
ipe, nekalbant apie pnverštiną jnečhahizmas Jitin panašus 'j. 
nusileidimą laukuose. Tad > lėk- žmogaus jpnątpmišką w organiZr

dėlio, paviršutiniai žiūrint, rpa-^ 
žai reiškiančio nervo, , urnai 

. šiliepia į komplikuoto pasauli?, 
nės politikos organizmo galvą, 
akį, cžiĮ?dį,ąr7't. jt.

va, iįbet Hitlerio ^rusinančios 
kalbos atbalsiai -urnai pasiekė 
Gerievą. Lietuvos Užsienių Rei
kalų Meisteris 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 
kalėtai 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 
valstybes (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 į Latviją, Estiją ir t.t.; 
kad Vokietijos įsigalėjimas 
Baltijos .juroje prieštarauja 
prekybinięms Rusijos intere
sams; kad Hitleris, pradėjęs 
karą, susidurs su koridoriaus 
klausimu ir bandys atgauti 
prarastas teritorijas,- iš kurių 
dalies susidarė dabartinė *čeko- 
slovakija, ir f kalą gale, Vokieti
jos sustiprėjimas yra žalingas 

[Prancūzijai?* %
Į Bet, daleiskime, kad Vokieti-

Londoną, Paryžių, Pragą, Vie- 
ną, Kauną, Maskvą ir t. t. Slap-| 
ti ir vieši valstybių militariški 
susitarimai, bilateralės ir blo
kų kolektyvūs sutartys, Euro
pos valstybių kolonijų intere- 
.sai —visi šie reikalai glau
džiai anšasi^ sudarydami bazę|la> PazĮų vadovaujama, atmes- . 
tvarkai ir taikai palaikyti. tų politinę išmintį ir nepaisyda-

Anglijos siūlomos sankcijos ma perspėjimų visgi stengtųsi 
ir pasiuntimas į Viduržemių Išgyvendinti savo ekspansyvinę 
jurą karo laivų užgauna nęse- politiką. Juk ir Mussolini (bent 
nai sudarytos Prancuzijos-Ita- atrodo) nepaiso sankcijų, Tau- . 
lįjos Ltnilitares sutarties nuo- tų Sąjungas pasmerkimo ir jau ' 
.Status. Italijos jėgų Afrikon ipradėjo vjkdinti užbrėžtą tiks- 
nųkrėipunas/atidengia Austriją
Vokietijos. AnsčKluss’o idėjai Atrodo, kad Italijos-Etijopi- 
įvykdinti. Vokietijos sustiprė-pos konfliktas ir Vokietijos su 

bikokia valstybe Europoje turi 
skirtingų fermų: '

4. Italija/per keliolika metų 
jau rengėsi šiam žygiui, tuo 
tarpu kai Vokietija visai nese- . 
nar sudarė kariuomenės kad- 

/U6-, *; /. ;
' : 2. Italijai tenką kariauti siiį

Alioti ekspąpšyvinę politiką, I rĮuomene» tuo tarpu kai Vokie- 
daugįau svetimų žemių užgrob- ptfa nors ir nedidelėse valsty- 
tiJr ir .tvirčiau ekonominiai įsi.Jbčįe ®^asty. ?Mtą atsparą, 
galėti.

Reziumuojant „šias
(pideisįme .prie, jŠvądų,: kad už , 
girnas net tolimos JĘtijopjjosPa pajudintų visos valstybių 

ępaniteto jfeflektuojasi j ..pa-1 (čiuptų ir ginkluotų) eilės
SĮaųįipę .politikę 'jkonjųnkturą. Į gyvuosius reikalus, 

galima numanyti, kokį 
ejįekiją sudarys jŲiętuyos vaisty
tus ąųvorenitęto užgavimas.

vNęsanai spaudoje plačiai bu-1 Hitleriui pradėti avan-SIo^Tąįųųa^ie; Lie^ivą. Poli J iš k”ios jis jokios nau-
tiniai didžiųjų laikraščių ko-Hos nej'určtųę

Liudas Javonis.
lųgOSe-. įtvirtino ir Avirtįnia, kad Chicago, III.
Klaipėda *yra (tai sprogstamo- • sPah^ J*
..šios mędžiągps sandelis, į. kurį Į 
jmetus ugnies: kibirkštį galima [ 
sukurti 'didžiulį, pasaulinį gais- 
<rą, . kuris veikiausia sugriautų j 
ižpiomjos paslaugomis sukurtą

................ .. tų politinę išmintį ir nepaisyda-
Anglijos siūlomos sankcijos Į perspėjimų visgi stengtųsi

I
“ - * ‘ 'politiką. Juk ir Mussolini (bent

jimas tampa pavojingu Pran
cūzijai .ir vadinamai mažai 
Arttantai. Jos įsigalėjimas 'bu
tų pražūtingas Pabalti jos val
stybėms, (kas ;prieŠtarautų Ru
sijos iriteresams. tolimuose’ 
Rytuose Japonija, rodosi, tik 
JauMa bent koldo konflikto . Eu-' 
ropoj, kad galėtų toliau reali- neaPginklu°ta, necivilizuota ka
muoti ekspans-y.vinę politiką, rĮuomene, tuo tarpu kai Vokie- 
daugjau syetimų žemių užgrob-Į^a nors *r .nedidelėse valsty-

| 3. Etijopijoj užgaunami gal 
mintis v^en Anglijos interesai, tuo

’ tarpu, kai Vokietijos, ekspansi-’

(civilizuotų ir ginkluotų) eiles
___________  ' . ’ H , " ’ ' t

Tad ir Mussėlini žygis, nie
ko gero nežadąs Italijai, var
gu bus padrąsinimu musų kai-

delis ryžimasis

tuvo aplaužymą Vaitkui, dau- |mą. Pajudinimas nors ir nędit, 
gelį valandų kovojusiam su 
audromis įlies vandenynu, pri
kišti negalima.

Vaitkus -galėjo tūpti dėl nuo
vargio, d kuris visai ^ųprąnta- 
mas žinant sąlygas, kuriose I Užgayirnas ,nors ir nuošaliai 
jdm teko skristi, ^enžįno' pri^ nuo politinio sūkurio stodįn- 
štigįmo versija taip pat patiki- žios valstybes, suyereniteto gy- 
ma. Man Žinoma, kad Vaitkus vai roflektuojasi net ir į lįto. 
pasiėmė 2700 litrų benzino, kontinento valstybių interesus; 
Mdžu-gazu skrisdamas jis iga-i ’ir (kaip elektros srove perbėga: 
Įėjo aikvoti po 85 litrus per pasaulinį politinį kūną ir įne-- 
^valandą. .Bet tai 4ik “įtUo/aroveJ ša disharmoniją, ardančią lygt 
j u, kai oras " ramus. Audringa- svarą, reikalingą taikos pajai*: 
me ore galėjo prireikti benzino | kymui. 
.per valandą iki 120 litrų ir

■kąd :tos /išvados ;yra, rącijona- 
lės ir logiškos, nes ir Lietuva 
yVa įdalis to didžiulio politinio 
mechanizmo tr jos ? suvereniteto 
užgavimas įneštų gal dlTr di-1 
Jesnę .disharmoniją, nes jos>į 
$€įogra(fįpė .padėtis randasi ;po- Į 
litinio sūkurio vidury, kur ne., 
yieųps, bei visus ęįlęs vąlsty-fį 
bįų gyvjęji interesai šiaip ar| 
taįp įbuįų južgąuti. d

Nesenai mes/ękaitėme straip-1 
apius, kuriuose buvo, atpa^ako- . 
įas jkanngas Vokietijos ūpas Į. 
jįiųk Lięt>ųves. piridėjome vir į 
JhHerio, grąsinlmus, siunčiamus I 
iLiętuyos /adresu, kad, Jei Lie-.į 
tuva vartos ‘barbariškus” Klai-į 
pędos Krašte metodus, Vąkięti-į 

; Ja ..ateisianti tvarką atitaisy ti. į 
j Jie melais, kad ųors dr lietuviš

kos kilmės, liętiMškų tradicijų] 
klaipėdiečiai “kentėtų” nuo I 
persekiojimų. Kiek tose insinu-Į 
acijose ‘teisybės, mums visiems] 
.geęai,žinoma.

:Tų grąsinimų bangoje ir 
turint (galvoj nelygias Vokieti- 
?jos ir Lieluvos karo Jėgas at-

I

rftLJiejhivą Uužimti, .yra labai

• šiai» taikau jokio biznio .įmo
ne be rėkiamo* negali gyvuo
ti. 'Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatini*, katdienini* 
ikelbimat gali patraukti dides
nį klijentų .ekdtlių.

Amerikai įmonlt getai va-, 
[pranta, 'kad be gero* rėkiamo* 

. neapteiti. Kuo daugiau rek- 
lamuojieti, tuo geriau teketi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant tkelbimut į lai kraičiui, v 
fvūuomet^ aptimoka. r

Kat gartipati ^“Naujienai**’, 
tae uuuomet tari naudo*.

Būtina h labai pagel- 
biogi knygeli tiems, ku
rie nori \tapti lios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie lios laiies 'tvarkė, 
apie jos viržminkų . rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egn- 
.meno . rasite iioj knygdij 
lietuviu ir anglą kalbo
mis Mtslyta. ’
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kraštyj “Tribūne” vedė muzi 
kos kritikos skyrių.

SVEIKINA ROOSEVELTĄEKSPLOZIJOJE ŽUVO SEPTYM ŽMONĖS 
> IR 30 SUŽEISTA I 

t t

šiaurvakarinėj miesto dalyje vakar buvo sunai
kintas didelis keturių aukštų Glidden Paint 

' and Varnish kompanijos trobesys. — Eks- 
pliožija buvo tokia didele, jog kai' kurie ma
nė, kad tai žemės drebėjimas.

TROŠKO SMARKIŲ 
PERGYVENIMŲ IR 

PATEKO Į KA
LĖJIMĄ

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis. 8181 
S. Emerald Avė., A. Saldukas, 
4038 Archer Avė., Dr. A. J. Mani
kas. 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė. ______
Kliubo susirinkimai atsibuna kas -48 Street, 

trečias (8) sekmadienis kiekviena 
mėnesio, 1-ma vai. po pietų K? 1 ■■ '■ .... —■ ■
Gramohto svetainėj, 4585 South —“ 
Rockwel 1SL

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 nedėldienl 1 vah po* piet 
Hollywood Inu svetainėj, 2417 West

Vakar Glidden Paint and 
Vartiikh kompanijos soya pro
duktų skyriuje įvyko didelė 
ekspliožija, kuri užmušė sep
tynis žmones ir sužeidė 30. 
Didelis keturių aukšlį dirb
tuvės pastatas liko sunaikin
tas. Griuvėsiuose liko palai
dota devyni ar dešimt žmohių.

Virš paminėtos kompanijos 
pastatas yra adresu 1845 N.

Ten yra išdirb- 
dažai

Kadangi' buVo sutraukytos 
naftos ir šviečiamųjų diijų 
dudoš, tai gaisririinkams ne
lengva buvo prieiti prie eks- 
pliozijos sugriauto namo. Der
liai to susi trukdė ir phgal- 
boš darbas. Visi sužeistieji 
buvo nugabenti į artimiausias 
ligonines. '

Laramie av. 
ama visokie 
šiai.

Ekspliozija 
dėlė, jog apylinkėj 
manė 
jimas, — tiek buvo 
krėsta. Dirbtuves 
kuris užima beveik 
ką, liko sunaikintos, 
ta ne tik sienos, bet ir storiau
si geležies rėmai liko sulank
styti lyg kokie virbalai. Ply
tų kruvoš užvertė, ir apie de- 
sėtką žmonių.

Kol kas dar nėra tikrai ži
noma, kiek zmonitj žuvo. Po
licijos ir gaisrininkų apskai
čiavimų, žuvusių yra 7.

ir varni-
Mirė kompozitorius

Moore
buvo tokia di- 

žmonės 
kad tai žemės drebe- 

žemė su- 
trobešys, 
visą blo- 
Sugriau-

Sekmadienio vakare netikė
tai mirė Edward C. Moore, 
kompozitorius ir muzikos kri
tikas. Jis buvo 58’ metų girn
iaus, Mirė dėl širdies ligos.

1 Moore buvo kilęs iš Wiscon- 
sin valstijos. Baigė North- 
western uhiveršitėte , teisių 
skyrių, bet advokatūrą ne
praktikavo. Jis turėjo didelj 
palinkimą į muziką ir kompo-' 
giciją. Sųkom^bnavo kelis 
muzikos dalykėlius, kurie sa
vo laiku bilvoMabai populia
rus.

Per daugelį metų Moore lai-

EdilK Gatdiiėr, dėvyDiolikos; 
metų margaitė, sumhne patir
ti banditės išgyVeiiimuš. Va-i 
dinasi, ką pergyvena Btfridi-’ 
tas, kad jis daro apiplėšimą.! 
Ji kariu sū Gilbeft Mc-' 
Lauglilin ir John BuCklėy, jah-l 
naiš vyrukais, papildė apie' 
dešimtį apiplėšimų. Kartą! 
net revolverį laikė rankdje ir! 
grumojb atlikai.

Policijai, kuri ją areštavo, 
jaunoji Apanelė pareiškė, jogi 
ji plėšimuose dalyvavusi be‘ 
jokių blogų intencijų. Norė
jusi tik smarkių išgyvenimų, 
— tai ir vis] 
jai teks 
sitikėjo:
čiasi žmogus, patekęs į kalėj! 
mą.

kaą. Tačiau dabar 
tirti ir tai, ko ne- 
Butent, kaip jaw-

At San Diego expositiott.

Sukompdnavo kelis

Pieno streikas

150,000 californieeių susirinko į San Diego 
parodą, kai prezidentas Rbosevęltas ten atsilankė pasakyti kal
bą. Rooseveltas ten pareiškė, kad “Amerika žut-but neįsivels i 
Italijos-Dtiopijos karą”.» V

SAN DIEGO

HUMBOLDT P ARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m.. Anton Valskis pirm., 8341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448. 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz. nut. rašt, 1814 
Wabansia Avė., tel. fiumboldt 
8254, Stanley Buneckis,/iin. rašt. 
A. Zillius, kasierius, Tam Kubi
lius. maršalka.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBES 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas. 7132 So. Racine Avė., Tėl. 
Radcliffe. 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt, 2627 Gladyą 
Avė.. Tel. Van Burėn 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. Nerimtas ir K. 
Batutis iždd globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

PRINCESS TEATRE 
So. Clark prie Jackson 

Dabar rodoma 
SOVIETŲ RUSIJOS FILMĄ 

“KAIMIEČIAI” 
ZKn Iki 3 vai. kasdien

P.CONRAD 
STUDIO 

420W.63rdSt 
Enzlewood 5883-5Š40

Dar gražiau, moderuiš- 
kiau įrengta.

------------------------------

Pieno streikas vis dar tebe
sitęsia. Prisibijoma, jog mie
sto gyventojams gali pritrukti 
pieno. , Gub. Horner bando 
taikyti besiginčijančias šalis.

ENGLfiwobb polici
jos Daboklėj /

, POTVYNIS k

paliėpe iškelti rankąs, tai po- 
ličistUs žaibė ‘greitumu iš* 
traukė revolverį ir pradėjo 
šaudyti. Jaunuoliai bandė 
pabėgti, bet vėliau liko su
imti; Jie pasirodė esą Ar- 
thur Dyon ir John Spiriėlle.

Archer Avė.; J. Bėndokaitis ko- 
> respondentas. 3116 S. Halstęd St.

Kliubo susirinkimai atsibuna kož- 
nų mėnesi kas pirmų sekmadieni. 
12 vai. d. Juškos svetainėj, 2417 W. 
43 St., nariais priimami vyrai ir mo
terys nuę 15 iki 45 metu amžiaus, 
dėl įsirašymo galima kreiptis pas fi
nansų rast. Walter Sharka,'4635 S. 
Washtenaw Avė.. Shicago. III.

■ —;.......... «...........  . ■■.■■ji.',,, ■■ i , /

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1935 m.: 
Ant. Walskis pirm., 8341 Ever
green Avė., tel. Belmont 7678; 
Izidor Daunis, pirm, pag., 2877 
Claibom Avė.; Mykolas Chepul, 
užrašų rašt., 3327 LeMoyne St; 
Antanas ButvĮtis, kasos • globė
jas, 1825 Wabansia Avė.; Jonas 
Stalgaitis, marš., 2039 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4339 Winnemac 
Avė; Base Bali manedžeris Bruno 
Roger.
Susirinkimai katsihuna kas pirmų 

kėtvergų, 2038 North Avė., kliub- 
houzėi. 8 vai. vakare.

Gerkit ir Reikalaukit

Lietuviškos

4707 So. Halsted St.

nathan 
kanter

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžių 
Kentticky 
Botirbon

EngleWod policijos dabo
klėj įvyko tikras potvynis, ka
da truko vandens dudbš. Van- 
dėuš pribėgo apie tris pėdos. 
Areštuotus žmones teko ga- 
beriti kitur, kad jie daboklėj 
neprigėrtų.

AREŠTAVO AKU

, Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams \
LIETUVIU KEISTUČIO PAŠELPOS 

Kliubo valdyba 1935 metų: E. Ja- 
kavičia pirm., 2638 W. 40 St.; W. 
Buishaš ’ pirm, pagelb*, 6818 So. 
Ashland Avė.; S> Narkis nut. rašt. 
4353 S: Talman, Avė.; W. Sharka 
fin. rašt, 463'5 S. Washtėnaw Avė.; 
H. Chaputė kont .rašt., 4403 S. 
Albany Avė.; B. Rudgalviutė, 
5332 S. Long Avė., kasos globėja; 
K. Warnis kasierius, 3838- So. 
Kedzie Avė.; J. žūtis teisių pata
rėjas^- 4624 Sį'. Franciscd Avė.; 
Dr, T. Dundulis gydytojas, 4157

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1935 m.: J. švitarius, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner, 
pirm.-pag., 311'8 W. 44 St.. tel. 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 3131 S. Emerald Avė., 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt.. 1500 S. 48th Court, Ci
cero, 111.: J. Manikas. kontrolės 
rašt, 2519 W. 43 St.; J. Jesiunas. 
kasos globėjas, 2440 W. ,39 St; 
H. Gramontienė, kasierius, 4535 
S. Rockwell St.: Dr. A. J. Mani
kas. daktarų skvotejas .2519^ W. 
43 St.. tel. Lafayette 3051; A. Va- 
lavičia, Maršarka (Bondsmąnai); 
K. Gramontas. 4535 S. Rockwell 
St, tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas,«4038 Archer Avė., tel

LIETUVIU ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb.. 3852 South 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rašt.. 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičienė fin. rašt. 
2589 W. 46 PI., A. Ramašauskiene 
fin. pagelb., 1218 Independence

Užsipr enumeruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.
/ Eina/ bertainiais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litaL ^Užsieny 10 
litif. • /

Redaktorius P. BugailiŠ- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

. •»> «m>

Vienut inė 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. 

s

“The Daina” yra parašyta Lie-

geno.

Kaina $2.00.
Tėvai, nupirkite dovanų( savo

Gausite NAUJIENŲ ofise;

Grane Coal Go.
5332 S. Long Avė.

Policija .sulaikė'o akušerę 
ĮĖįtie? Rlbtzįj >5757'uŠ.’ Rockwe’ll 
;St. Ji yra kaltinama padariu- 
;si nelėgaliŠką operaciją p-lei 
Rdše Casper, kuri dabar kri
tiškoji padėtyje guli Jackson 
iPark ligoninėje.

NŲTROšKO ŽMOGUS 
IR JO DU SUNEŠ

s Charles Flick, 6231 S. Major 
av., buvo negyvas ^surastas sa- 
■vo kambaryje, ^alia jo gu
lėjo negyvi ir du šunes. Visi 
trys, matyti, žuvo dėl sugedu- 
jšid gazo pečiuko. šviečia- 
iriilįjų dujų kambaryje prisi- 
’riri'kd tiek daug, kad nutroš- 
kiiib visus tris.

PLĖšIKaF PADARĖ 
KLAIDĄ

Du jaunuoliai bandė api
plėšti pblicištą Joseph Mc- 
ĮCaMjy ir pateko į bedą. Visa 
!tai įvyko fdd<&i, kad poličmb- 
>nas buvo civiliškais drabužiais 
apsirengęs. Kada jmiriuoliai

žj ja u a m aj. ri- fri

ks Ai- 1

u URŠULĖ LIETUVNINKIENĖ j

jMirė štfaliO 5 diena, (Oct.) |
' 1985 m. Nesulaukus nei ptf- į

sės amžiaus., Gimus ir augus j
Vartų kaime; Bartininkų vals.f' J
buvusioj Suvalkų gub. 1

» ,Amerikoj* išgyveno 26 me- į
tus. 1

• Paliko dideliame nuliūdima 
vyrą. Alexą ir dukteris -Mari- -

• joha ir. 0na, o Lietavoj sena
motinėle Marijona. J

Ktmas ■pašarvotas randasi 
] Masalskio koplyčioj 3307 Uttt-‘ 
j aniCa Avė.

I^idotUVęs įvyks' , seredoj 
spąlio lOct.) 9 d., 1935 m., 1 va- ,

• landa' po pietų i Tautiškas ka- į 
pinos.

Visi a. a. Uršulės d^auj^ai, 
kaimynai ir pažistami nuošir
džiai prašomi, ateiti i šerme- 

’ riis ir palydyti i amžinanti.
^Nuliude lieka.

Vyras ir Dukterys.
Patarnauja laidotuvių direk

torius . Masalskis, Telefonas 
Boulevarū 4139.

LKi/iA s’** s’

H. V AVj,

..j" —

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas ’ 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose. J ..

■ .i. ./mri i :

f. , ii-!1 f • V, i A'tš t ■ į,t 4-

VERA MITCHELL 
po tėvais ' Rimchanka

- f S' f !• J ’ ■ . ■■ ■ . IPeysiskyre su šiuo pasauliu j 
I, spalio 6 diena, 5:30, valanda I 
r po piet 1935 m., sulaukus 48 I 

metu amžiaus, Rimus Joniškis 
mieste, Šiaulių apskr.

r Amerikoj išgyveno 13 mėtų.
i Paliko dideliame nuliūdime ,

vyra Joną Mitchell, broli Wal-
f ter, o Lietuvoj seserį ir gi- 
h minės. . , . ....... b

Kūnas pašarvotas randasi
I 7040 So. Justine St.
Į Laidotuvės Įvyks ketvirtadie

ni spalio 10 diena, 10 vai. ryto I 
į iš namų i rusų cerkve 43rd ir 

Paulina Sts, kurioje atsibus j 
gedulingos pamaldbs už vėlio-

I jiės sielų, o iš ten bus nulydė*
I ta iųElhvood kapines. 1

Viši a. a. Veros Mitchell gi,•>
I niinės, draugai ir pažystami 
I esat nuoširdžiai kviečiami da-
I lyvauti laidotuvėse ir suteikti.
II jai paskutini patarnavimų ir 
I atsisveikinimų.

Nuliude liekame.
Vyras, Brolis, Sesuo 
ir Giminės.

Pa'tarnauja laidotuvių direk
torius Butkus Undertaking Co., 
Tel. Canal 3161.

d I
 JONAS MIKALAUSKAS I

Persiskyrė su šiuo pasaulių I 
spalio 6 dienų, 10:00 valandų 
ryte 1935 m., sulaukės pusės - 
amžiaus, gimęs Lankės parap., 
Telšių ap., Paliepio kaline. I

Amerikoj išgyveno 29 metus. Į 
Paliko dideliame nuliudimę I 

broli Benediktų, broliene Bar- 1 
borų, brolienus . Emilijų ir Jo
nų, pusbroli Kazimierų Gečų, I 
2 pusseseres Onų ir Alexandrų I 
Ribirisk^x''n ir_gįimnes, o Lie- I 
tuvoj broli Prąncio.^ :r seserį | 
Paulinų ir giminės.

Kuųųs pašarvotas randasi | 
Butkaus koplyčioj, 710 West I 
18 St.

Laidotuves ivyks seredoj . 
spalio 9 dienų, 8:30 vai. ryte 
iš koplyčios i Dievo Apveizdos 
parapijos banyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Mikalausko 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti J 
jam paskutinį patarnavimų it 
atsisveikinimų.

Nuliude liekame,

; Broliai, Brolienė, Brolėnai, 
Pusbrolis, Pusseserė, 
Sešūo ir Giminės.

; 'Patarnauja laidotuvių direk
torius Butkus Undertaking Co., 
Tel. Gabiai 3161 t , ,, ,. ,r Į

KAZIMIERASSHATTAS,
Mylėjome mes jį gyvą, nepamirš

kime ne mirusio. Kazimieras Shat- 
tas mirė Spalio 10 d., 1934 metais. 
Metai sukako kaip musų mylimas 
tėvelis ir brolelis liko ištrauktas iš 
musų tarpo. Nėra žodžių tam, kad 
butų galima išreikšti kokią didelę 
žaizdą yra palikta musų širdyse, 
dukrelės Irenos ir sesers Antaninos 

“ Sudeikienės ir jos šeimynos ir gi« 
minių.

Meš nėšurandam sau ramybes ir nesurasim nieka
dos. Gailios ašaros nuolat vilgo musų veidus. 

,j am a^jk^iausį^. lengvą) šalies ^emelę.?
Atminimui • pamaldos^atsiims** Spalio mėnesį W d

, čioj. J.
nepasigailėti laiko. 
neatsisakykite būti jo metihese* miftes sukaktuvėse.

Nultidę liekame. f 
" •....- •b

Suteik i $ - 
J. pm.iu.uvu v»« J.,

7:30 valandą ryto Dievo Apveizdos * parapijos bažny- 
Šioj. Kviečiame visus gimines, draugus ir, pažystamus 

” Taip kaip buvote ladotuvėse, taip

FURNACE
TAISYMAS

DEGINIMIH PUODAI, kitur 
svarui 18c; musų įĄ

’ kaina __ _________ ■
GROTELIAI, kitur svarui < g 
20o; musų kaina ------ T”*t*
VANDENIUI VIEDRHJKAI, 
kitur svarui 
musui kaina ...... ........
PELENAMS KRATYTOJAI,

> kitur svarui Micj 16^' 
musų kaina ------------* vy

1 nri'rru-r j*r. 51 i'

40'*
PIGIAU

Mes turime pasirin
kimui pilną ataką 

VVHOLESALE IR 
RETAIL

Kitų1’ Furnace ir Boi
lerių dalys apkainuo- 
t o s proporcionaliai 
pigiai.

AGNE FURNACE REPAIR;^’’
PARTS CO. [2 krautuvės]

BOtLERIU
’ <_■ ■ .■ <5 JDŪMINES PAIPOS

colių Įlenkimas arba 30^
_ _________
o colių įlenkimas arba /ihjk
paipa------------------------
10 colių Įlenkimas 
arba paipa 

. 36 Gaugt Galvanizuoti.

7 
paipa --------------—
8 colių įlenkimas arba
paipa_____________ __

iItI f 11

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
MJTABETO TVARKOn

Sis skyrius yra vedamBS tikslu pagelbsti ^osą. skaitytojams bu- 
sirasti, kur galima nusipirkti įvairiu P> 
d^įkta, iutaisy ir reikmeui. Jeigu ii telpi 

įgalite susirasti ko jieškot, pašaukite Nau
klauskite Biznio Patarėjo, čia jys gausite 
ta tau galima gauti.

' Čia susirasit ko tik
i į jums reikia

i ! '!' I .......... n', ,,

<ia skelbtam w- 
enas, danai 8500, ir 
dformacija, jeio tikr

AUTOMOBILIŲ Tais.
AUTO REPAIRING

. . PIONEER <1( .
Pocohoiitas Mine Run, tonas 

$7.15, perkant tonų lodą
SHULMSTRAS BRO&

2405 W. 42nd St.
Phone Latayette 6300

RADIATORIŲ. FENDĖRIU 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 AvenUb
Phoije Lafayette 7688

BOILERIAI
.... BOILERS...................

BOILERIUS TAISOM IR 
VELKINAM

24 valandų patarnavimas.
GUARANTEED BOILER AND • 

WELDJNG SERVICE ,
. 3240 South Archer Avenue,

2 blokai i vakarus nuo Ashland Ava. 
Tel. Virginia 1930.

ANGLYS
COAL

STOGŲ DENGIMAS. . mm. .
Freckelton 

Coal Co.
Anthracite COAL Bituminous 

Pochantaš ir kitų rušiu 
Railway Yard and Office 

Forty-Seventn and Loomis Streets 
Phone: Yards 0042-0048 

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

vimu. . _ ______________

w,
THE BRIDGEPORT R00EIN8 CO.

Ar jūsų stogas reikalatda trtitti- 
symo ? Pašaukite mus ir 
kyšimi kiek kaštuos ptft -K 
taipgi” darome visokį' blikorys 
darba.
, 8216 So. Halsted StseeC

Tel VICtorv 4965.
darba.

PAŠAUK MUS DEL DYKAI
7 APSKAITA AVIMŲ 

Leonas ročTrrf a



NAUJIENOS, Chicago, III. Į Antradienis, spal. 8, 1935

Jau Rezervuoja Stalus į
■*’ ’ »

“Naujienų” Bankietą
PROFESIONALAI, BIZNIERIAI, DRAUGIJOS 

IR GRUPES

Jau tik kelios dienos beliko iki “Naujienų” 
Didžiausio Bankieto. Draugijos, biznieriai, ko
lonijos, šeimynos ir pavieniai užsisako stalus, 
kad linksmiau galėtų praleisti laiką.

Chicagos Lietuvių Vyry Choras užsisakė 
stalą dėl 30 asmenų. “Pirmyn” choras irgi turės 
atstovybę iš kokio 50 asmenų. Laukiame “Bi
rutės”, Chicagos Draugijos ir visų kitų pažan
giųjų! organizacijų . pranešimų. BjOselandas, 
Cicero jau pranešė, kad bus po kehasdešimts 
žmonių. Kenosha, Racine svečiai jau ir tikie- 
tus nusipirko.

Visų gerų Lietuvių Chicagoje ir apielinkėse 
prašome nevilkinant užsisakyti vietas iš anksto, 
kad komisija galėtų viską prirengti.

t ■ .

Vakarienė susidės iš visokių skanumynų, 
tad reikia žinoti kiek visko pagaminti.

Programas prieš vakarienę ir laike vakarie
nės bus labai įvairus v

Pirma dalis koncerto prasidės 5:30 valandą 
vakare, o vakarienė ir antra dalis programo 
6:30 vai. vakare Vaikams vakarienė kainuos 
50 centų.

A 1 .

. Sekmadieni nesivėluokite atsilankyti i Sokol 
• Svetainę, 2345 So. Kedzie Avė. '

m

mS

W«

»»»llti

Susitiko Kaune. — Transatlantinis lakūnas Feliksas Vait
kus, kurį Lietuva pagerbė, kaip tautos didvyrį, ir lakūno žmo
na Marta, kuri tik-ką atvyko į Kauną. Lietuvos valdžia davė 
jai geležinkelio tikietą, su kuriuo ji gali per visą mėnesį važi
nėti kur nori. '

mokytojas; advokatas Vienbis 
kis su šeima iš Spring Valey 
Pliopliai iš Rockford ir k. .

RADIO
X - —................

Paminėjimas 15-kos metų Vil
niaus užgriebimo. Paminė
jimas 19-kos metų Peoples 
Furniture Company gyveni
mo. ,

ti, nes rimta kritika yra ge
ras reiškinys ir neturėtų nieks 
ja užsigauti. Bet “N.” Skaity
tojas, “pasibritkinęs” mano 
įspūdžių aprašymu, išnešė grie
žtą protestą, kad panašus ke
lionių aprašymai butų iš laik
raščių prašalinti.

Praeitais metais taipgi vie
no asmens kelionės įspūdžiai 
iš Kanados į Jungt. Valst. til
po laikrašty, tai tas pats “N.” 
Skaitytojas taipgi buvo nepa
tenkintas ir užvedė per spau
dą polemiką. Tik dėka redak-

— ......     ■■—III.... . .. ■

CL ASSIFIED ADS
——IIIIII .....................—

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and jLong Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 Š. Halsted Street 
Phone Y arda 8408

Atbalsiai Antram Skrieti 
mui Įvykus

P^rskrjdus Atlantiką Įeit. 
Feliksui Vaitkui, visi tie, ku
rie pirma leido visokiausius 
paskalus ir geidė, kad tik ne
įvyktų tas skridimas, dabar 

‘ bando gerintis ir teisintis 
prieš visuomenę.'ypač tas ma
tosi pas Jab& katalikiškus lai
kraščių redaktorius. Jie da
bar bando gražiau rašyti apie 
Įeit. F. Vaitkų. O pirma tai 
apie jį visokius niekus ir pra
simanymus rašydavo savo 
laikraščiuose, neva kaipo sa
tyrą..

O vienas radio’ leidėjas tai 
rišvakaro prieš išlėkimą taip 
kalbėjo: “Antrojo skridimą 
rengėjai vis tebeskelbia, kad 
blogas oras. Well, kas per 
kareivis butų, jeigu bijotų ei
ti į kovos lauką? Kas per la
kūnas, kad bijo blogo oro.” 
O jau ant rytojaus, kai Įeit. 
F. Vaitkus išlėkė per Atlanti* 
ką, tai pradėjo visai kitą gies
mę giedoti. Girdi, - mes nieko 
blogo prieš lakūną nesakėme, 
jisai yra olrait ir t. t., tiktai 
jiems nepatikę tie žmonės, 
kurie tą skridimą rengė. Taip
gi kalta esanti ALTASS val
dyba, kad lakūną išvariusį 
lėkti tokiame blogame ore. 
Na, ar tai ne veidmainiai? 
Kai F. Vaitkus laukė geresnio 
oro, tai tie katalikiški ir tau
tiški laikraščiai rašė visokius 
pajuokimus ir rėkė: kodėl F. 
Vaitkus vis dar nelekia per 
Atlantiką? O kai jisai išlėkė 
ir dėl blogo oro turėjo nusi
leisti Airijoje, tai tie patys 
laikraščiai vėl rašo neva pasi
gailėjimo išsireiškimus, kad, 
girdi, Įeit. F« Vaitkus buvo 
geras, ir dabar vėl ALTASS5 
valdyba kalta, kad leido jam 
lėkti, jeigu blogas oras buvo.

Na, tai jau tokių siaura
pročių ir trumpąregių katali
kiškų, tautiškų ir komunistiš
kų redaktorių tur būt jokia 
kita tauta neturi. Reiškia, jei
gu ne jie vadovauja, ne jie 
daro, tai nors tas darbas butų 
ir prakilnus ir nešąs Lietuvai 
daug garbės ir palankumo 
nuo pasaulio, vis tiek negeras, 
kadangi ne jų yra daromas.

Apie trečią skridimą
Kaip tiktai Įeit. F. Vaitkus 

perlėkė Atlantiką, tuojau pa
siskelbė. kitas lakūnais, Ąnta- 
nas Kiela, iš Brooklyn, N. Y.

Na, paskelbė, kad jisai lėks; 
nėra čia nieko tokio blogo. 
Bet štai “Margutis” ir '“Drau
gas” per savo skiltis tuojau 
užprotestavo, kad, girdi, nie
kas neturi teisės daugiau var
toti Dariaus ir Girėną vardą. 
Norėtųsi žinoti, aį.tįeiąs laik
raščiams Darius su Girėnu 
pardavė savo patentą? Ne
jaugi reikalinga bus gauti lei
dimas iš “Margučio” ir “Drau
go”, kad padaryti. tą kelionę 
iš Nėw Yorko į Kauną? Be to, 
kas įgaliavo taip autoritetin
gai, “Margutį” ir “Draugą” kai 
lėti, kad kas norės lėkti į 
Lietuvą, tai turi pirma pas 

jutas kreiptis ir gauti leidimą? 
Tai tikras absurdas. Porai 
carštagalvių redaktorių nepa
tiko vienas kitas žmogus AL
TASS valdyboje, ir dėlto jie 
lando kalbėti visuomenės 
vardu. Amerikos lietuvių vi
suomene niekuomet ir nie
kam tokio autoriteto nesutei
kė. Kad Amerikos visuomenė; 
pilnai pritarė antram skridi
mui ir ALTASS valdybai, tai 
parodė gausus aukų dėjimas 
skridimui. Ir pasirodo, kad 
“Margučio”, “Draugo” arba 
kitų laikraščių nusistatymas 
prieš antrą skridimą nieko ne
reiškė. Pasirodo, kad jau A- 
merikos lietuvių visuomenė 
pamatė kur yra teisybė ir tų 
laikraščių, kurie buvo prie
šingi, visai nepaisė ir nekrei
pė į juos domės, o dėjo aukas 
ir antrą skridimą įvykdė.

Dabar kai dėl trečio skridi
mo. Man rodos, kad nei /Mar
gutis,” nei “Draugas”, nei ki
tas koks laikraštis jokio pa
tento ant Dariaus ir Girėno 
vardo nenupirko ir dėlto jie 
neturi jokios teisės užginti bi
le kam vartoti jų vardą skren
dant in Lietuvą. Vien dėlto, 
kad dar iki šiol iš Amerikos 
į Lietuvą niekas be sustojimo 
nenuskrido, yra proga ir tre
čią ir daugiau skridimų dary
lį, iki tai bus įvykinta, t. y. 
be sustojimo nuskristi iš New 
Yorko į Kauną.
Dariaus-Girėno testamentas.
Einant toliau, juk musų di

dvyriai Darius ir Girėnas sa? 
vo testamente aiškiai sako: 
“Lituanicos pralaimėjimas ir 
nugrimzdimas į Atlantiko 
vandenyno gelmes tegu auklė-

ja jaunų lietuvių atkaklumą 
ir ryžtumą, kad Sparnuotas 
Lietuvis būtinai įveiktų klas
tingąjį Atlantiką Tėvynės Lie
tuvos garbei.” Iš to išeina, kad 
Darius ir Girėnas neužgynė 
nė vienam lėkti Lietuvon ir 
užbaigti jų žygį, jeigu jiems 
nepiasiseks. Jie Atlantą per
lėkė, bet nepasiekė ĖitetuVoS, 
ir dėlto jie savta ” testamentu 
ragina jaunus lietuvius, imtis 
to darbo ir užbaigti jį, jeigu 
jiems nepasiseks.

Tad yra pagirtina, kad viš 
atsiranda daugiau jaunų lietu
vių, kurie nori lėkti Lietuvon! 
ir padaryti tą, kas nepasisekė 
atlikti Dariui ir Girėnui, t. y. 
pasiekti Lietuvos sostinę Kau
ną. Be to, Dariaus ir Girėną 
testamente nėra niekur pažy
mėta, kad 
“Draugas” 
nors išduoti leidimus baigi
mui jų neužbaigto skridimo. 
Niekur jų testamente nėra pa
sakyta ir niekam jokio paten
to jie nepardavė, kad jiems, 
neduok Dieve, nepasiekus 
Kauną turės kas nors teisę vė
liau leidimus išduoti.

*Ir todėl, kol kas nors iš 
New Yorko nulėks be persėdi
mo iki Kauno, tol kiekvienas 
gali ir turi teisę vartoti Da
riaus ir Girėno vardą. Jų var
das dabar yra nuosavybė vi
sos lietuvių tautos, visų lietu
vių, ir todėl nei “Margutis” 
nei “Draugas” arba kas kitas 
negali ir neturi teisės užginti 
jų vardų vartoti.

Juokas ima, kada atsiranda 
tokių žmonių, kurie nori pasi
savinti tų didvyrių vardus, 
kad, gink Dieve> be jų leidi
mo niekas negalėtų vartoti. 
Tai yra daugiau negu absur
das. Suprantama, niekas ne
privalo klausyti ir neklausys 
tokių apsišaukusių neva Da
riaus ir Girėno vardo globė
jų. —Katalikas.

“Margutis” . ir 
turės teisę kam

■i'

“Pirmyn” Choras 
sveikiną - lakūnų 
Feliksą Vaitkų

Sako, jo žygis triumfas visų tų, 
kurie skridimą nuoširdžiai 
rėmė.

šiandie, 7-tą valandą vaka
re per stotį W. G. E. S. bus|c*jos, ^.ag/ j0 įkarštjs įap0 nu. 
transliuojamas labai įdomus ir1 
gražus radio programas, nes 
dainos ir kalbos bus pritai
kintos 15-loms liūdnoms su
kaktuvėms nuo Lietuvių sos
tines Vilniaus, užgriebimo 
Dainuos Peoples reguliaris | oj 
Parlor Kvartetas, dainuos Sa
bonių muzikalė šeimyna, An
tanas čiapas ir kiti. * u ¥. , . ..

Kalbės red. L. šimutis, Dr. Paclam lalkraščlj»- kun J* 
K. Vezelis, D. D. S. ir kiti. taip glna> !lera. dav«s’ Net ,!š 
Prie to bus pranešta daug|savp orKanizaclJ°s- kun°J 
įdomių žinių iš Peoples Krau
tuvių 19-kos metų sukaktuvių . . 
išpardavimo, kuris prasidėjo | ve^<im^ aprašant, 
šiandie rytą. Siūloma nepa
prasti kainų 
visokių reikmenų, 
kviečiami atidžiai 
syti minėto programo.

slopintas.
Kodėl pas žmogų yra toks 

paprotys, kad kitus peikt, kri- 
tikuot išmėtinėt $ra labai len- 

Igva užsiėmimas. Paimt kad ii 
I “N.” Skaitytoją, kuris jau no- 
| skaitant asmeninio pobūdžio 
korespondencijų, nieko gėrės 
nio ^spaudai, geriau sakant, tam -

Musicai Instruments
Muzikos Instrumentai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Beho ir strunų instrumentų 

$175 piano accordion special .... $90 
$18 kornetas — klemetas ....... $6.50
$85 Bohemian Clarnet Co. sax....  $20
$65 Martin naujas sax /C"??.......  $45

Gitara $4.50. Vjsi bubnai. . 
GOLDSTE1N MUSIC SHOP 

914 Waxwell St.

t -- o-----
PARSIDUODA puikus pianas. Su 

suoleliu ir rolėmis, už pigią kaina. 
Galima pamatyti vokarais. 2416 W. 
66 St. Ist floor, rear.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisal

sumažinimai ant 
Todėl visi 
pasiklau-

KA ŽMONĖS MANO
Dar prie “Kelionės 
Įspūdžių aprašymų

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” šioje triumfo valan
doje nuoširdžiai sveikina 
Amerikos Lietuvių Transatlan
tinio Skridimo Sąjungą ir jos 
atliktą milžim^ką Barbą, suor
ganizuojant antrąjį transat
lantinį skridimą.

, Ą žL, • ij

Kartu reiškiame didelio 
džiaugsmo dėl sėkmingo Įeit. 
Felikso Vaitkaus nugalėjimo 
audringo Atlantiko, kad jis 
vistiek nežiūrint didelių aud
rų ir miglų, persimušė per jas 
ir perskrido vandenyną į re
kordinį laiką.

Tai yra didele Įeit. Felikso 
Vaitkaus triumfo valanda ir 
kartu triumfas; visų tų, kurie 
tą skridimą ruošė ir jį rėmė.

Šis choras, dėlei chroniško 
visų musų chorų “ligos” — 
lėšų stokos — nors ir negalėjo 
pinigiškai prie skridimo ruo
šimo ’ prisidėti, bet džiaugiasi, 
kad nors savo darbu ir savo 
dalelę galėjo atlikti.

Ir ateityje, jei tik kada cho
ro pagelba bųsyreikalinga kil-! 
niam ALTASS Tdarbui, choras 
iškalno prisižada prisidėti 
prie to darbo visomis savo iš
galėmis. • . - «..

Su širdingiausiais sveikini
mais ir linkėjimais ALTASS 
ir Įeit. Feliksui Vaitkui, lieka- 
mės . /

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” 

Stasys Jokubauskas, pirm. 
t Mildo Baronaitė, rąšt.

GARNYS APLANKE 
BALTŲ ŽEMYNĄ

MARQUETTE P ARK. — Spa
lių 5-tą d. garnys apsilankęs 
pas Baltus, 7433 S. Claremont 
avė., paliko, jiems sveiką ir 
gražų 7^2 svarų sūnų.

Baltiehė yra Englewood ligo
ninėj, 60th ir Green St., ir jau
čiasi gerai, o Kazys Baltas 
džiaugiasi garnio dovana ir ne
kantriai laukia abiejų sugrįŠ- 
tant į namus.—Artimas.

Palaidota M. Pau 
lauskiene

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Bąksais 
' . . “ ‘ 1 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les.- registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumt 5269.
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yra korespondentu, per ištisus ir sinkom. Taipgi Štaru fikčerius dėl 
metus nemačiau nieko ajie jos

. V. Dagilis.

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi- 
cagos Centrais Kuopa laikys susi
rinkimą trečiadienii 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
kalu 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

“Naujienų” 188 nr. tūlas I Vyrų ir moterų
“N.” Skaitytojas duoda pasta- Yr“ nariais
bą, kad visokį kelionių įspud- CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
žiu aprašymai yra beverčiai ir Ar Tamsti esi nariu? 
tik bereikalingaį užima laik- JeiRu nesi« tai kodėl? 
raštyje vietą. Nors nebuvo tie- CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
siog nurodoma, kad tik mano Konkursas baigsis spalio 31d. 
kelionių įspūdžių aprašymai Metas tuoj visiems rašytis 
buvo netikę, bet kaip jis pa- CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
citavo iš mano aprašymo net ofisas atidaras
ištisus sakinius, tai aš “tuoj Pirmadieniais, ketvirtadieniais visą
dksiprotėjau’’," kad jis man d/eną, o sekmadieniais iki i PP.
daugiausia taiko. Man besiren- Kreipkitės:
giant jam atsakyti, “NaujieJ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
nų” 201 nr. M. F. Jokubynie- 1739 So. Halsted St.
nes tilpo gana rimtas tuo klau- (“Naujienų” name 2-ros lubos) 
simu raštas ir aš su jos iš-  
reikštoms mintimis sutinku ir Bridgeport — Dr-stč Palaimintos 
nevertėtų man daugiau rasy- 9 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuviu 
ti. Bet aš noriu nuo savęs taip- Auditorijoj. Malonėkite į laiką pri- 

. . ... .. būti, nes yra daug ką aptarti ir at-
gl savo dvyleki prikisti. Isiveskite naujų nariu. Valdyba.

Aš nesivarau, kad panašus 
kelionių aprašymai duotų per
daug naudos laikraščiui ir 
skaitytojams, šis klausimas 
yra ilgai diskusuotinas, nes jis 
yra platus ir nuo senai laik
raščiuose yra prigijęs. Jeigu 
“N.” Skaitytojas butų kritika
vęs ne “Kelionės Įspūdžių” 
reikalingumą laikrašty, o tų 

į aprašymų turinį, gerumą, tai 
aš jam nieko neturėčiau šaky-

šeštadienį popiet buvo palai
dota Tautiškose Kapinėse Marė 
Paulauskienė, Kazio Paulausko, 
žmona, sulaukusi 70 metų am
žiaus. Kūnas buvo išlydėtas 
iš Lacvhavičiaus koplyčios West 
Side’je. Automobilių procesi
joje dalyvavo apie 40 mašinų.

į laidotuves buvo atvykę 
daug nabašninkės giminių: su-

—o— \
NORIU pirkti Combination Pečių 

— Anglių ir geso — Kepti ir kirti, 
šaukite Englewood 8179. \

Miscellaneous t’or Sale Į X 
> įvairus Pardavimai

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ 

Taipgi kautai paimti i mainus, 
juodas pony kautas 

Rudas caracul ............
Jap mink .....................
Natūrai maskrat ......
Leopard kates ............
Ąmericdn broadtail ..... 
Northern šeal .............
Tikra' esatarn mink ...

Jackettes 
46 kailiuku scarfs nuo

> Ekonomijos sekcijoj. cą 
MILLER FUR CO., \ ’ 

166 N. Michigan Avė. / 
Atdara iki 9 vakare. V

PARDAVIMUI moteriški kaVtai — 
mieros 44. Galima matyti po 5 va
kare, 4145 So. Maplewood Avenue, 
1 lubos. -

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

$150 
Ir daug kitu. «Q 

. $3 iki $18

Kalendoriai

CLASSIFIEDADS
Business Service

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

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA patyrusiu darbininku dar
bui geležies" atkarpų jarde.

2133 S. Sawyer Avė.

REIKALINGAS patyręs barberys 
dirbti vakarais. 

330’East 75 St.

REIKIA patyrusiu alaus pardavi
nėtoju. Gera proga uždirbti pinigu 
Komisas ir alga. American , Bre- 
wery Product Co. 3917 S. Lowe Avė.

REIKALINGAS kriaušius prie tai- 
symo vyrišku ir moterišku drabu
žiu. 3608 S. Halsted St. Boulevard 
3243.

1936 m
Naujienos gavo pa
vyzdžius labai gra
žių kalendorių 1936 
metams. J
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

nūs Vilimas iš Kansaš City, kuri 
jisai yra aukštosios mokyklos! x

- .

daras kasdien iki 8 f 
vai. kas vakaras. '
1739 S. Halsted St. !

Tel Canal 8500 v

i iii

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

KRfcFT 1

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

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA moterų-ir merginų 
imti darbą i savo namus — Rašykite 
i Naujienas, Box 832.

REIKIA patyrusios margaitės na
mų darbui. Nėra vaikų. Alga $5 
arba $6 i savaite. Gyvenimas vie
toje arba namie. Atsišaukite po 4 
po piet. 4119 W. Monroe St.

REIKALINGA moteris prie vyriš
ku drabužiu finišerku ir skylučių 
siuvėju, 748 W. 81 St.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

KAD PAGELBfiJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BA. NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠEOJIMUS PO 15 CEN
TŲ UžJSYKI. SKAITYTOJA) 
PRAŠOM/SEKTI ŠI SKYRIŲ IR 
SUTEIKIT DARBĄ TIEMS. KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ} PASI
SKELBIA. Jr

Business Chances 
PardavimuiBizniai

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

1180 South Canal St.

DELICATTEŠSEN. grosernė, ge
ros iplaukos, už $500 greitam pirkė
jui. Yards 5021.

TAVERN pardavimui pusiau 
tui. prie didelės’ karu linijos, 
kampo, prie šapu, su laisniu ir 
ku — $600. 6556 S. State SU

vėt
ant 
sta-
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