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Italai Užėmė 
Aksumą

ITALIJOS-ETHIOPIJOS KARAS PASIBAIGS ADUWOJE?

Karo Žinios
PIENO STREIKAS 

TEBESITĘSIA
Es

S?

Italų juodveidžiai kareiviai pradeda 
bėgti pas ethiopiečius 

* #

Nepatikrintos žinios sa
ko, kad ethiopų ka
riuomenė eina fran- 
cuzų žemėn Ethiopi- 
jon, idant atkirtus 
italų armiją nuo As- 
maros.

Farmeriai atmetė gu
bernatoriaus pasiūlymą 

pertraukt streiką

Europoj prasideda Italijos boikotas $ £ ■
Ethiopai užpuolė 

italų žemę
Italų nuostoliai 

esą maži

ii r

Eritrėjos kareiviai pra
deda pereiti ethiopų 
pusėn.

Italai pripažysta, kad 
ethiopai atakavo 

Omagerą

Europos sostinėse yra kalbama, kad Italai užėmę Ethiopijos miestą Aduwą tuo ir pasitenkins 
ir karo nebetęs. 1896 metais ethiopiečiąi smarkiai sumušė italus ties tuo pačiu miestu. Dabar, 
sakoma, italai jaučia savo garbę apgynę.. Paveikslas kairėje yra Aduwos gubernatoriaus Ras 
Kassa, kuris miestą gynė.
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numaršavo Eritrėjos

italai ėmė Aduvą, et- 
pasisuko į Eritrėją.

ADDIS ABABA, Ethiopijoj, 
spalio 8 d.—šiandien čia ofi
cialiai buvo paskelbta, kad tvir
ti ethiopų pulkai įsiveržė į ita
lų koloniją Eritrėją ir jau ga
na toli 
žeme.

Kada 
hiopai
Ethiopijos ’ gudins/' generolas 
Ras Seyomr subatoj pasiuntė 
narsią karitfomėhės ’ kėlūmfią 
skersai Eritrėjos rubežių. ‘Sa
koma, kad Ras Seyom pasiun
tęs 15,000 vyrų, daugiausia rai
tų. Tuo pulku komanduoja im
peratoriaus Selassio žentas Ded- 
žamač Hugsa.

Buvo gandų, kad šis ar kitas 
ethiopų pulkas užėmė miestą 
Adi Kali, 15 mylių į pietus nuo 
Asmaros, Eritrėjos sostinės, kur 
randasi vyriausioji italų karo 
baza. šitiems gandams vienok 
čia netikima.

Ethiopijos* valdžios praneši
mas sako, kad Eritrėjoj čiagi- 
miai italų kareiviai būriais 
ta italų kariuomenę ir pereina 
ethiopų pusėn. Ethiopų pusėn 
daug perėjo Askaris kareivių j 
kurie sudarė centralinę italų 
armijos kolumną, kada italai 
ėmė Aduvą.

Dolo apskrityje, kur sueina 
sienos Ethiopijos, Italų Somali 
žemės ir Anglijos Kenya kolo
nijos įsiveržę italai buvo at
mušti ir pasitraukė atgal uz 
savo sienos.

R0MA„ spalio 8 d,—Oficia
liame pranešime italų valdžia 
pirmą sykį mini apie nuosto
lius. Pranešimas sako, kad ita
lai sutvirtina savo laimėjimus 
Aduvoj ir už Aduvos, Ethiopai 
padarę kontra^atąką ant Omą-, 
gero, bet italai juos atmušę. 
“Užmuštų ir sužeistų skačius 
tarp italų kariuomenės yra la
bai mažas, ačiū moderniškam 
apsiginklavimui. Tarp ethiopų 
užmuštų ir sužeistų labai daug, 
nors tikro skaičiaus dar neži
noma.” Toliaus sakoma, kad 
italai paėmę nelaisvėn šimtus 
ethiopų ir atėmę daug karo 
medžiagos.

■ Italai Romoje dar ir šiandien 
tebesidžiaugia Aduvos perga
le. šiandien parodavo 10,000 
fašistų karininkų ir 50,000 jau
nų fašistų, kuriems Mussolini 
pasakė karingą kalbą.

(O mage ras, kurį mini oficia- 
lis pranešimas, 
trejoj 
pat

Ethiopija išprašo 
Italijos pasiuntinį 
ir savo atšaukia

Užmušta 500 italų 
sako ethiopai

randasi Eri-
— italų žemėje — prie 

Ethiopijos sienos).

Italai paėmę 
Edagahamus

Ethiopai atsiėmę 
Aduvą

ADDIS AB AB A, Ethiopijoj, 
spalio 8 d.—šiandien gauta pra
nešimų, kad ethiopai atsiėmė 
nuo italų Aduvą ir paėmė tūks
tančius į nelaisvę. Taipgi pra
nešta, kad ethiopai iš trijų pu
sių Aduvos turi išstatę savo 
kariuomenę ir kad karo mi- 
nisteris Ras Mulageta vyksta 
prie Aduvos užimti komandą.
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*
Chicagai ir apielinkei' federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Gal lynos. Eis šiltyn.
Vakar Chicagoje 12 vai. tem

peratūra buvo 620.
Saulė teka 5:55, sėda 5:20.

GENEVA, šveidarijoj, spa 
lio 8 d. 
tautų sąjungai, kad ji priver
kta bu vd papi/ašyt i . t Įtąli j os
ambasadorių ^įtįnėisti' Ethiopi- 
jos sostinę Addis Ababą. Tas 
italų ambasadorius, nežiūrint 
į pradėtą karą iš italų pusės, 
vis sėdėjęs Addis Ababoj. Ne
gana to, jis dar vedęs per ra
dio propagandą prieš Ethiopi
jos valdžią.

LONDONAS, spalio 8 d. — 
Ethiopijos valdžia paliepė savo 
pasiuntiniui (charge d’affairs) 
apleisti Romą.

Ethiopija pranešė

Italai paėmė 
Aksumą

ADDIS ABABA, Ethiopijoj, 
spalio 8 d.—Italai skelbė, kad 
paimant Aduvą buvo užmušta 
5,000 ethiopų kareivių. Bet tai 
yra negalimas { dalykas, sako 
valdininkai ^AdĮdįs.. Ababoj, Ras 
Seyumas turėjęs tik 22,000 'ka
reivių ir jam buvo liepta pasi
traukti iš Aduvos. Tik mažas 
pulkas trukdė italams eiti Adu- 
von. Kiek jų žuvo nežinia, bet 
yra sakoma, ,kad ethiopai už
mušė 500 italų kareivių.

Ethiopai veda slaptą propa
gandą prieš italus vergų valdy
tojus, ir tos propagandos pa
sekmėje 50 askarių atvykb į 
Makalę pasiduoti, o 2000 perėjo 
ethiopų pusėn Agami apskri
tyje. Makalėje askariai atida
vė ethiopams savo kulkosvai
džius ir vieną kanuolę.

Tautų Sąjunga 
šiandien svarstys 
sankcijas Italijai

Italų , armija užėmė 
Ethiopijos ‘‘šventą” 
miestą Aksumą. Prieš 
tai paėmė Adagamu
so miestelį.

Per

LONDONAS, spalio 8 d.— 
Iš italų armijos Ethiopijoj gau
ta pranešimas, kad italai paėmę 
Ed'agahamuso miestą, kurs ran
dasi 10 mylių už Adigrado.

Buvo pranešimų, kad italai pa
ėmė ethiopų šventą miestą Ak- 
sumą, bet vienas Romos kores
pondentas pranešė, kad italų 
kareiviai į Aksumą dar neįėję. 
Tečiaus Aksumą italai yra pa
siryžę tuojau paimti.

RYMAS, spalio 8 d. — 
trumpųjų bangų radio Musso- 
lini gavo pranešimą iš fronto-, 
kad italų armija Ethiopijoj už
ėmė Aksumo miestą.

Italų armijos žygis į Aksu
mą buvo taip pat plačiu frontu, 
kaip jų žygis j Aduvą. Aksu
mą atakavo aeroplanai ir tan- 
kos.

Į pietų rytus nuo Adigrado 
itaali paėmė Adagamuso mies’- 
t?-

Dabar šiaurinis italų frontas 
nusitęsė tarp Aksumo-Aduvos- 
Adigrado-Adagamuso.

Aksumo miestas yra ethiopų 
šventas miestas, kuriame yra 
palaidoti ethiopų karaliai ir kur 
randasi Santaikos Arka, atvež1 
ta iš Jeruzolimos.

Italai vartoja muš 
tardinį gazą

gazo 
esąs

Svetimšaliai bėga iš 
Addis Ababos

Laikai eina geryn, 
sako Miss Perkins

HARAR, Ethiopijoj, spalio 8 
d.—Bitinės Ethiopijos armijos 
komanduoto jas Dedžazmač Nas- 
sibu paskelbė, kad italai užpul
dami Ogadeną vartojo 
bombas. Gazas išrodo 
muštardinis.

Italų numestos gazinės bom
bos paleido dujas, kuriose tu
rėjo kankintis kaip kareiviai, 
taip ir civiliai žmonės. Labai 
nedidelis skaičius kareivių turi 
priešgazines maskas.

Vartojimas gazo iššaukė di
delį pasipiktinimą.

Ethiopai rengiasi Ogadeno 
provincijoj prie didelio mūšio 
su italų armija.

--GENEVA, Šveicarijoj, spalio 
8 d.—Tautų sąjungos taryba 
pasmerkė Italiją, kaipo ųžpuo- 
likę, beveikv be' ginčų. Dalykas 
buvo'7^iškusp Pačios/ / . Italijos 
oficialiai pranešimai apie už
puolimą Ethiopijos jodė, kad 
Italija užpuola.

Tautų sąjungos visuotinam 
susirinkimui, kurs prasidės se- 
redoj, liks nutartai apie sankci
jas. Jau dabar kiekviena tau
ta skyrium gali vartoti eko
nomines ir finansines sankci
jas prieš Italiją.

Anglai yra tos nuomonės, kad 
sankcijų vykinimas turės būti 
koordinuotas. Pasidarytų didelė 
betvarkė, jeigu kiekviena vals
tybė savaip boikotuotų Italiją. 
Todėl turėsiąs būti išrinktas 
specialis sąjungos komitetas 
sankcijoms koordinuoti. Anglai 
sako, kad' sankcijos tai nębus 
juokai Italijai. Italai betgi ti
kisi, kad tos sankcijos bus tik 
ant popieros, arba neveiks tol, 
kol Mussolini užkariaus Ethio-
PW

Apie greitą Ethiopijos užka
riavimą čia irgi abejojama. 
Ethiopai yra labai smarkus 
reiviai ir savo karingumą 
greit parodysią Mussolinio 
mijai.

Tautų sąjunga šiandien 
svarstys kokias 
kcijas” pavarto 
Italiją

“san- 
prieš

Įauk 
tf'at-

Ethiopija išpraš 
Italijos konsulu

l '_ - ' ‘“ ---------

Tai yra diplomatiškų

, ryšių nutraukimas.

Anglija siunčia/ karei
vius į Maltą

Gubernatorius H. Homerų 
pasiūlė farmeriams “paliaubas” 
♦—pertraukti kovą 30-čiai dienų, 
kad per tą laiką galima butų 
viską ištirti.

Farmeriai savo susirinkime 
gubernatoriaus pasiūlymą at
metė 65 balsais prieš 5.

Farmeriai 
savo naują 
Pure Milk ______ _________
nariais ji€ ikišiol buvo.
Meadowmoor Dairies veža pie

ną savo trokais iš Wisconsino 
ir Illinojaus. Ta kompanija 
vakar prašė federalio teismo iš
duoti indžionkšeną prieš strei
kuojančius farmerius.

Farmeriai tęsia streiką to
liaus. Apie 300 farmerių pi
ketuoja kelius No. 41 ir 42, ir 
verčia pieną žemėn.

Prieš streikuojančius farme- 
jįĮML busianti pašaukta* kariuo- 
mehė iš Fort DearUoriTb.

ori organizuoti 
jungą, priešingą 

asociacijai,' kurios.

4auk© savo Rymo. ?ort ^earborn^. ~.i X Wo tarpu 7 pieno pardavėjų
kompanija jau pasirūpino gau
ti pieną iš tolimesnių nuo Chi- 
cagos vietų.

Anglija nepatenkin 
ta Francijos 

atsakymu

Kriaučiai išpylė kailį 
penkiems naciams 

New Yorke

ka- 
jie 
ar-

Atsisakė siūti batus 
Italijos armijai

ADDIS ABABA, spalio 8 d. 
—Iš Addis Ababos bėga\ 120 
svetimšalių, tarp jų nemažai 
amerikiečių. Jie tikisi trauki 
niu pasiekt Djibouti portą j 23 
valandas.

Laukiama, kad italai pradėk 
pulti nuo Assabo, ir tuomet jie 
pirmiausia užimtų geležinkelį 
tarp Addis Ababos ir Djibouti.

Su italais Addis Ababoj el- 
giamos labai 
svetimšaliai 
skriaudos.

mandagiai. Visi 
neturi čia jokios

- .S-.’.’ / . L

ATLANTIC CITY, New Jer- 
sey, spalio 8 d.—Darbo sekre
torė Miss Perkins čia pasakė 
kalbą Amerikos Darbo Federa
cijos konvencijai. Savo kalboj 
Miss Perkins nurodė, kad yra 
daug žymių, kad laikai jau tai
sosi. Nors da daug yra bedar
bių, bet nuo 1983 metų kovo 
mėnesio 4,400,000 darbininkų, 
kurie neturėjo darbo, jatr yra 
susiradę darbą. Pramoninių 
darbininkų savaitinis algų išmo
kėjimas į tą laiką pakilęs nuo 
$75,000,000 iki $140,000,000.

Anglų kariuomenė 
plaukia Malton

• .......... - -- -

GIBRALTARAS, spalio 8 d. 
—Iš Liverpoolio čia atvyko lai
vas Cameronia su 2000 Angli 
jos kareivių. Plaukia toliau į 
Maltą.

STOCKHOLMAS, Švedija, sp. 
5 d.—Kaikurie švedų laikraščiai 
pataria, kad Nobelio taikos pre
mija butų šiais metais suteikta 
Ethiopijos imperatoriui Haile 
Selassiui. Nobelio premijas 
teikia norvęgų pariamentas.

LONDONAS, spalio 8 d. - 
Hollandijos batų kompanija at
sisakė priimti Italijos užsakymą 
500,000 batų Italijos armijai. 
Toks pranešimas atėjo iš Am
sterdamo. Hollandija matyt 
rengiasi yeikti kartu su tautų 
sąjunga prieš Italiją.

Surakinti Mexikos 
sukilėliai

LONDONAS, spalio 8 d.— 
Anglija nebus patenkinta Ita- 
jos .atsakymu “su sąlygomis” 
į Anglijos klausimą, ar Fran
ci j a duotų karišką pagelbą An
glijai, jeigu Italija užpultų An
glijos laivus Virudžemio ju
roje. Francijos sąlyga yra pa
sitarimas, oMštikrųjų Francija 
nori Anglijos pagelbos prieš 
Vokietiją. Taigi tarp Anglijos 
ir Fraųcijos dar eis tolesnės ta
rybos.

Anglijos valdžia nusistačiusi 
griežtai imtis baudimo 
Italijai.

įmonių

Lloyd George bijo 
visuotino karo

NEW YORK, spalio 8 d. — 
Penki naciai New Yorke gavo 
ėsnarkiai mušti. Naoų uni
formose ant troko j išturėjo 
iškėlę nacių vėliavą su svasti
ka ir skelbė nacių susirinkimą. 
Bet juos pamatė New Yorko 
kriaučiai, ir ką beregi susirinko 
jų čia gal kokie trys tūkstan
čiai. Kriaučiai tuojaus nuplė
šė nacių svastiką ir pradėjo 
be mielaširdystės kulti nacius. 
Gal būt iš tų penkių nacių bu
tų likę tik maži šmotukai, jeigu 
atvykusi policija nebūtų jų 
išgelbėjusi nuo kriaučių. Trys 
nacių užpuolikai buvo areštuo
ti. New Yorko kriaučiai yra 
daugiausia žydai, kurie svasti
kos nekenčia.

NOGALES, Sonora, Mexikoj, 
spalio 8 d.—Į Nogales atvežta 
keturiolika sukilėlių iš Rio 
Granado ir Campos Montezuma. 
Sukilėliai atvežti surakinti gran
diniuose. Sukilėliai, sako ėję 
prieš valdžią, bet sukilimo 
smulkmenų negalima patirti.

LONDONAS, spalio 8 d. — 
Jeigu bus vartojamos kokios 
nors sankcijos prieš Italiją, tai 
veikiausia bus daromos laivų 
kratos, kad patyrus ar karo 
medžiaga nevežama Italijai. Iš 
kitos pusės tautų sąjunga tu
rės leisti vežimą amunicijos 
Ethiopijai. O italai juk to ne
norės ir žiūrės, kad tokia amu
nicija nebūtų vežama Ethiopi- 
jon. Reiškia italai irgi kratyk 
laivus. Iš tokių laivų kraty
mų labai greitai gali įvykti su
sirėmimas, laivų mūšiai, ir ka
ras tada pasidarytų visuotinu. 
Tokią nuomonę išreiškė Lloyd* 
George.

ADDIS ABABA, spalib 8 d. 
—Amerikos misionierių trys pa
čios ir jų septyni vaikai sku
biai apleido Adids Ababą ir Iš
važiavo į Djibouti, kol dar ge
ležinkelis nėra italų užimtas.

Vaikas užmušė savo 
pamotę

MONTREAL, Kanadoj, sp. 
5 d.—Penkiolikos metų yeikas 
Louis Dibenga iš pištalieto nu
šovė savo pamotę 85 metų am
žiaus ir pasisakė, kad jis jos 
nekentęs.

HARTFORD, Conn., spalio 
8 d.—Mažų miestelių rinkimuose 
laimėjo republikonai' 181 mies
tely. Tik aštuonialika mieste
lių išrinko demokratus.

Tik-ką gautas kitas laiš
kas iš Lietuvos:

“F. VAITKAUS DIENOS 
KAUNE”.

Tilps rytoj “Naujienose”
*
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ADVOKATAI

RESPONDENCIJOS
CUDAHY, WISC
Kuo bolševikai džiaugėsi

itijbš 'dalyvių!

Laidotuvių DirektoriaiZeribnas

SVEČIUOS LIETUVOJ
fono Kazio Kalto tėviškėj

ŽUVO KELEIVINIO LĖKTUVO KATASTROFOJE

8319 Lituanica Aventie

Gydytojai ir Dentistai

718 West 18th Street

Ofiso Tel. Boulevard 8913

Krėtė

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 
Nedėliomispagal sutarti.

Amėrikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Aš dar niekur riėgifdėjMu; 
kad kas nors norėtų žuvusius 
didvyrius pasisavinti. NegiT- 
dėjau taip pat, kad kas nobs 
juoš žėhiintų. Jrib *>Mbifeti to 
negirdėjau iš skridimo rengė
jų. Tačiau aš gerai žinau, jtog 
prieš pat EteriAhš ir Girėiiti

Sktiiptdrius Kiirhdtiskis rilibau 
štas 4 m. s. d. kalėj i tuo

181. nasrai sutarti 
’alifornia Avtenue 
ėptiblic 7868

NAUJIENAS
PINiGUSUETUVON

vikai iš džiaugsmo krykštavo, 
kad Vditkus tfžšitaušęs.

Aš tam netikėjau.
Tik pirmadienio ryte perskai

čiau “Mihvaukee Jotiniai” apie 
įvykusiu nelaimę. Tiek tos ne
laimės, bi tik Vaitkus sveikas, 
o jau lėktuvą kitą mes jaih į- 
rengsime

1-4, 7-8 K. k. 
vyvsinmu vieta

So. 50 Avė. Phone Cicero 3656 
Office 4930 W. 13 SU

medaus mėnesį tehka škyriUm 
praleisti.

Toks 
čiaihs ir 
tur būt, nelabai tepatiktų. Bet 
žmogui prie visokių sąlygų ten
ka priprasti.—R.' šiliukas.

gyvenimas chicagie- 
išviso, ^amerikiečiams

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

Vakarais: Panėdėlfo, Serėdos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.\, 

Telefonas Canal 1175.
NahiAi: 6459 S. Rockwell Strfeet 

Telefonas Republic 9600.

jdši Tėbai "šmart

A. MASALSKIS
8307 Litrianica AVenUe Phone Boulevard 4139

GYDYTOJAS 
2201 Wes
Valando 

Seredomis 
Rez. 6631

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

Nariai Chitagos, Cicerds Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių AsofciaCijos.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU

Praeitą rudenį iš savo kaimo 
nuvykau į kitą Valsčių, ėhica-1 
giečiams plačiai žinomo p. Ka
zio Balto tėviškę. Jaunesnysis 
jo brolis, Blažiejus, su močiu* 
tė gražiai ūkį betvarką. Jie tu^ 
ri pasistatę naujus trobesius.

žinohių organizaciją, kuri pa
dėjo jiems štapstytis. Gaujoje, 
kaip nustatyta, dalyvavęs ir 
skulptorius Aleksandras KJi- 
mauskis, daugelio laisves sta
tulų provincijos miesteliuose 
autorius ir buvo suimtas bere- 
montuojant Pajūrio bažnyčią.

Karo lauko -t., nutarimu plė
šikai Juška ir Kutušauskas nu
teisti mirti, Leonas Girčys —

\ -1* < i i m w W •

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—

Įėjimu*- SkulptOfius Aleksand 
ras Klimauskis — 4 m. s. d

Norbert Tumavick
Liėttiviiii Advokatai

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 65i5 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723.

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

DR. VAlTUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu itempima, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptėihimo, riervuotu- 
rtio, škaudama Akiu kaišti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia ’ teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose ėgzaminkviinas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Sp'eciaiė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely

ttios

juokus; kad į Lietuvą greičiau 
bliši^ gdlihia su ^ėldh riuplau- 
Ūti, negu Jakuliai jjėrškris. Bet 
kada lakūnai išskrido ir žuvo, 
tai tie patys ponai pasidarė 
didžiausi lakūnų garbintojai.

Kalbant apie vpaminklą, ten
ka šiai 'ktts Dmkvtl: žriionės 
Visaip ttįJiė jį dtšlli'ėpia. Vie
niems jis įjatirtka, b kiti bėra 
jbo ^tetikint!, ’Nb^aterikinti 

vyrą ne tbliėl, 'kati pUridiriklas 
.pastatytas. ViStti rite. Jų thUhy- 
hiu, .paniihkias btivo reika
lingas, bėt tik kiidks. fetitent, 
nereikėjo ant paminklo dėti 
kryžiuočių emblemos. Juo la
biau, kad kryžiuočiai lietu
viams yra skaudu prisiminti; 
Pahiitiitšldi Su religiikais žen
klais tinka bažnyčose ir ka
pinėse, o ne viešuose parkuo
se. —*J. A'domaytis.

P. S. šias kelias pastabas aš 
parašiau visai ne asmeniškais 
sumetimais. Prieš p. Vanagai
tį, kaipo žmogų, aš nieko ne
turiu. 'Daugiau to: kai kurias 

’jo dainas aš labai mėgstu. Bet 
kada jis pradeda bepartyviš- 
kumo skraiste prisidengęs ar
dyti gerą darbą, tai negalima 
lylėti. —J. A.

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

..J’ėl. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo p, iki H valandai ryto 
' nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

AtfaH šVėntadienio ir ketvirtadienio.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Ttirirtte Koplyčias Visose Miešto Dalyse.

Valandos: nuo 10 r. -iki 2,po piel 
* ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

švėntadiėiiiais tik susitarus 
Phone Boulevard 8483

A. PETKUS
1410 South ’49th Court Ciėleto thuriė tSėefo 211)9

Labai džiaugiaus aną šešta
dienį pamatęs “Milwaukee 
Journal” antgalvį: “Kohler 
Flier ori 4,500 miles hop”. Po 
pietų vėl pastebėjau antgalvi: 
“Waitk$į heądingkUnto terrific 
S t brito”; • Pasidarė^labai, labai 
iindnaSr gtiaiidū? •

O bblševikai tai visa gerkle 
iš džiaugsmo rėkė, kad Vait
kus dabar tai tikrai žus.

Iki pinhadienio jokių žinių 
apie Vaitkų neturėjau. Bet vi-

A. Montvid. M. I).
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po Vietų. 6 iki 8 tak.

Tel. Seąl * 
'Namų telefonas 

..........■U—ĮLtii.-i.i.. į....HtfctiHĮ

> iš kitokių ‘“na 
uterit, ėmė laku

šiomis dienomis karo lariko 
teismas sprendė^aufagėje že- 
maitijbŠ';pWiktrf'W.*7 
su Juška .ih Kutųsaušku Apriėša- 
ky bylą, šita gdijtt ilgų, laiką 
terorizavo Kvėdarnos ir Šila
lės apylinkės. JU^ka net įvyk
dęs 26 ginkluotu^ plėšimus, o 
Kutušauskas -— j 21 plėšimą. 
Plėšikai turėjo dar keliolikos

kalėjimu ir visi kiti — mažes
nėmis s. d. kalėjimo bausmė
mis.

Nuteistiems mirti plėšikams 
Juškai ir Kutušauskui mirties 
bausmė jau įvykdyta.

■ .„...r ■   t . i „
Tėl. Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395
Dr. Susanna Šlakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos
išskyrus

Vieni tų trobesių dengti skar
džiu, o kiti lentelėmis. Nudažy
ti jie raudonai. Sodas labai 
didelis ir daug bičių beturį. Už 
pavyzdingą ūkio tvarkymą yra 
gavę iš Valdžios premijų.

Darbščioji močiutė vieną rytą 
sumanė pusryčiams pagaminti 
vištieną. Vietoje Sviėštb, per 
klaidą ji įdėjo medaus. Aš sa
vo gyvenime dar nebuvau val
gęs vištienos, keptbS'ku medum. 
P-nia Baltienė labai apgailės-,, 
tavo, kad taip atsitiko. Tačiau 
mums visai patiko tuo budu 
pagaminta višiena. Patiko ir 
mokytojai Baltytei, kuri buvo 
parVykusi iš mokyklos ir ato- 
štogavo pas savo mamytę. Jų 
giminaitė Eliute, kalbėdama 
grynai žagariečių tarme, daug 
juokų prikrėtę. Ji labai links
mo budo mergaitė. ' Bet kai 
nuVykau šį pavašarį, tai paste
bėjau jau didelę permainų. 
Eliute buvo visai nebe ta, ko
kią sutikau pernai rudeni. At
sisėdusi/ prie staklių ji audė 
bovelninius. Pasisakė, kad jau 
vedusi. Tačiau kartu su vyru 
negalinti gyventi, šiais sun
kiais laikais esą neįmanoma 
Savo šeimos lizdelis sukurti. 
Todėl ji priversta esanti tar
nauti viename kaime, o jos 
vyras kitame. 'Sueiną tik šven
tadieniais pasikalbėti ir savo 
vargais pasiguosti. O paskui ir 
vėl turį kas sAu eiti.

Lietuvoje taip gyvena ne 
viena pora. Jų yra daug, la
bai daug. Vos Spėja apsivesti 
ir jau turi išsiskirti. Dažnai ir

tomis it štobatomts.

Dr. C. K. Kliauga 
Dėiitištas

, Valandos tiuo 9—9

Tur būt, niekas lietuvių tiek 
neišjiidino, kibk "Šis trdiiš&t- 
lantiriis skridiiiitfš. NettidfotiU 
tik prisiminti, krid tas SUjhdi4 
nišs priėmė tbkį apgdilėtlHąj 
pbbiidį. Kada ’Vltohi dėjb 
pdštangUs, kafl škridirtią kriti 
geriaitšia įvykdžius, tai ‘kiti 
vfšriis gėlimais Biidais 1 tą tiar4 
bą trugdė. Bet trugdymai nie
ko negelbėjo ir sumanymas 
tapo realybė. Tąs^k ir kdi ku
rie priešininkai atsipeikėjo 
bei pakrypo į gerąją pusę: jie 
virto skridimo Šalininkais. At
sirado net tokių, kurie turėjo 
drąsos prlsipažihti, jog jiė 
pirma klydo. Tai tikrai pagir
tina. Kas klyšta, bet pamatęs 
savo klaidą—prie jos prisipa
žįsta, visgi yra pagarbos ver
tas žmogus. Visai kitoks reika
las yra su žmonėmis, kurie sa
vo klaidas stengiasi kitiems 
suversti. Vadinasi, dėl savo 
klaidų kitus kaltina. 

f

Kai skridimas buvo įvykdy
tas ir Įeit. Vaitkus nugalėjo 
Atlantą, tai net ir tie lietus 
viai, kuriems Maskva yra ar
čiau prie širdies kaip Kaunas 
pasidarė šiek tiek žmoniškes
ni. Mažiausia, tur būt, skridi
mo įvykdymas paliete “lietu-j 
vybčs skleidėją ir didžiausią 
patriotą,” p. Vanagaitį. NekaL 
besiu apie tai, ką jis darė ir 
sake prieš.skridimą, atseit, kol 
skridimas buvo įvykdytas. 
Tai visiems žinoma.. Bet jis 
nenustoja lakūną niekinęs ir 
dapar. Nenustoja taip pat pri
mesti visokių savo išgalvotų 
nesąmonių ir skridimo rengė
jams. DėŪai to tad ir įbriu 
kalbėti.

Kada laKŪnas išskrido, 4ai 
p. Vanagaitis tuoj pasiskubino 
pasigirti, jog tai jis ir jam pa
našus žmonės privertę tatai 
padaryti. Bet kiek vėliau, ma
tyti, susigriebė hfegerUi pada4 
ręs ir ųjradė, 
tų” kalbėti. \ 
ną lelšititi ir piktai rengėjui 
barti. Girdi, jie esą kalti, kad 
tokiu pavojingu tiru lėidd 
Vaitkui skristi! Kaip mėtote; 
kai kririems žmonėms Togikoš 
visai nereikia.

Begindamas lakūną ir be* 
niekindamas skridimo rengė-j 
jUs, jis priėjo ir prie kito ab
surdo. Pareiškė, jog lakūną 
iš mirties nasrų išgelbėjo tik 
jo motinėlės ir artimų maldos; 
Reiškia, ne lakūno patyrimas, 
sumanumas ir ištvermė sulošė 
svarbiausi vaidmenį, bet koks 
ten “hocus-pocus”. Jei taip 
kalbėtų kokia kaimo davat
ka, tai nebūtų nieko stebėtino. 
Bet kada tokius niekus 
pliauškia inteligentas (?-—“N.’4 
Red.), tai tiesiog gėda. Tačiau 
neilgai jam teko džiaugtis to
mis maldomis. Nes kada 
“Naujienų” Reporteris paklau 
še Irikuno ihotinos apie tą rei* 
kalą, tai ji atsakė, jog tuo me
tu, kai jos šririus skrido, ji 
apie maldas visai buvo pamir- 
šuši...

Taigi nepasisekė Vanagai
čiui ir su ttialdoniis. Su jomis 
jis, taip sakarit, įklimpo. Tad 
pastaruoju laiku jis višai pa
liovė lakūną 'terliojęs, o atsi
gręžė vėl prieš škridirilo ren
gėjus. Dabar jis jrios puola vi-į 
sai kitokiais šumėtiihais. Giri 
di, jis ridrįs pasisavinH Darių 
ir Girėną. Jie žeminą pasta
tytą Marųuette Parke pamink-

CHICAGO. — Tik ktuva griuvėsių paliko iš didžiulio fabriko, Glidden Sbya Products Corpara 
tion, kai dirbtuvės viduje kilo baisi ekspliozija, užmušdama 6 darbininkus, sužeišdaina 44. Fab 
rikas apėmė visą bloką prie Laramie ir Moffatt gd/t’vių.' Policija dat it ddbat gtiUYėšiubše tebe 
ieško žuvrisių. •

Tel. 'Boulevard 5914 ’Dieha ir Naktį 
Ofisb Vai atidos rritio 2 iki 4, ttUo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
Gydytojas ir Chirurgas

CHICAGO.ILL.

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Detitistas
4645 So. Ashland Avė.

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

Setedoj pastai sutarti.

įsitikimu akys atitaiso- 
‘akiniu. Kainbs pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v
Phone Boulevard 7589

galite 
visada 

sutaupyti 
apie

TukstanGIhi 
visoj ■ šajyj. 
iki $3.00. 
kairia tik.---------------------------
$2.30 veltas tnaleva 
grindlhis --------------------- -----
5 galionai skysto cemento 4L1. <tl& 
stogaih? ___ ____________
$3.00 slidus, baltus Kft
Didžiausias ir geriausias pasirinkimas 
malevų ir enamej visame mieste — 
viskas nuo“ 1/3 Iki 1/2 pigiau. 100% 
garantuota arba gražinami pinigai. 
Pirkit artimiausioj krautuvėj. 

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO . ..

1557 MIIAVAUKEE AVĖ. 
6830 S. MATUTEI) ST. 

2274 EI4STON AVĖ. 
Telefonai t' Armltage 1440.

Dr. Charles Segal
OFISAS / 

4729 So. Ashland Avė.
. 2-ros lubos/ 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 Vėl. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų, ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Valattdai diena. Z

Phone MIDWAY 2880.

12 žmonių žtivo, kai keleivinis lėktuvas užvakar susikūlė 
Kalhutišė nefoli Cheyėline, Wyo. Tarp žuvusių buvo John F. 
Cushing (kairėje), prezidentas Great Lakęs Dredge and Dock 
Coinpany, chicagietis, ir pilotas H. A. Collison.

LAtDOTtJVlU DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengv-ais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie AVenuc

nuo gaisrų 
ant visų 
tlnomų 

visoj 
Šalyj 

malevų
malėvoH galionų, žinomo# 
pardavinėjamos 0^

MALEVOS
Likusios nuo bankrotų Ir

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

KITATAUČIAI
Dr. Heržman
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo • patyręs gydytojas Chi
rurgas ir akušeHs.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
'Rezidėncijcfcs telefonai:

Hyde Park 6755 ar Cėhtral 7464

. J. F. RADŽIUS
668 W4st 18th Street Phone Canal 6174

■ 1 1 ........... ■ “ ■■ - —..................... v. ■ i-.......=-«' ......................... ? 1 ■ r ■-

S. M. SKUDAS
Phone Monroe 3877

KĄ ŽMONES MANO
■ rTmuiUii rrnnuiĮ T eteiaifii .namtit ntMmrt   t

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
- Ofiso Tel.: Boulevard 7820 

Namu TfeL: Prospect 1930
- .2-. .. -1 ■■ ■ f. Ž -----------

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR tfilfcURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6-^8 v. vak. Nedėlioj pagal sutartį

Cicero 5927

J. LIULEVIČIŲS . , ' .
venne Phone L&fayėtte 3572

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNKR 

LiBTUVIŠ
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
' Kreivas Akis 

Ištaiso.
'Ofisas ir Akinių Dit-btuvė

. 756 Wešt 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 ik) 12 vai. dieną.

K P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

4092 Archėr

S. P. MAŽEIKA
Phone Yards 1138

Telėfėhfas Vffrds 0994

Dr. Matirfce Kahn
4631 Soura ashland avė.

Ofi^o ValkTfdos: 
Nuo 10 iki 12 diteną, 2 4ki 3 po piietų 

.   j. *i/,: .4 .
Ofiso Tfel. Calumet to893 

Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Jr Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų Hgu.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

ValAndost 2—4, 7—9 vai. vak. Nedė* 
liomisiir šventadieniais -1O*-12 

diėiia.

Dr. J. Shinglman
Praktikuoją 25 metai 

Reumėtiztnds ir širdies ligos to 
flPtsi

Valandos 11-12 Ą.

1638

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
alandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis tiUo 10 Iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401_______

!\ 6122 

ležis 
CHIRURGAS 
nd Street 

;: nbO L—3 ir 7—8 
ir A * * 

__ ^So.
Telefonas

arti Western Avė. Hemlock 7828
•; lUiHi’li i.mn ifrir.tr imu

Kiti Įuietųvijai , P^tar^. .

Dr. Margeris

2400 West Madison Street

ęy 7330 
Brunsvick 0597

-

ifrir.tr
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IŠ LIETUVOS

Dvarininkas U. Utkevičius pa
vogė dviratį, bandė nusišaiu- 
ti, o dabar nubaustas.

C O

I

AKUŠERĖ8~
Mrs. Anelia K. Jarus?

Physičal Thetapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
A ve., 2nd floor 
Ūemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
3e ar ligoninėse, 

uodu mašsage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 

. Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai

VIENERI METAI VIENINGO PABALTIJO 
VALSTYBIŲ DARBO

šiemet, rugsėjo 12 d., suėjo 
lygiai vieneri metai, kai Žene
voje buvo pasirašyta plačiai 
žinoma Pabaltijo Santarvės su
tartis. šioji sutartis nustatė 
glaudesnį Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos bendradarbiavimą jų 
nepriklausomybei ir valstybės 
neliečiamybei apsaugoti. Vė
liau, per įvykusias dvi Pabal
tijo valstybių užsienių reikalų 
ministerių konferencijas buvo 
nustatytos pagrindinės gairės 
kurių Lietuva, 7 
tija nutarė laikytis, siekdamos’ 
savo uždavinius įgyvendinti.

« 1f *

Pirmiausia, per šias konfe
rencijas trys Pabaltijo valsty
bės nusistatė paremti Rytų 
pakto sudarymą, nes jos mato 
tokiame pakte tikriausias prie
mones taikai Rytų Europoje 
apsaugoti. Juk iš (tiesų, Pabal
tijo valstybių padėtis tarp di
delių kaimynų sudaro, joms ne
mažą pavojų, ypač tuo atsiti
kimų, jeigu Rytų Europoje kil
tų koks nors ginkluotas susi
rėmimas. Dėl to vargiai kuris 
kitas kraštas taip nuoširdžiai 
siekia taikos, kaip Pabaltijo 
valstybės. Pagrįsta taikos šie-1 
kimais, Pabaltijo Santarvė 
tampa svarbiu taikos veiksniu 
visoje Europoje, šią reikšmę 
Pabaltijo Santarvei pripažįsta 
visi kraštai, kurie tik rūpinasi 
taiką išlaikyti. Tai rodo, kad 
prieš metus lietuviai, Latviai ir 
estai rado bendrą kalbą ir su
tartinai vykdo bendrus savo

užsienių po’itikos tikslus. Glau
desnis bendradarbiavimas gy
vybinių Pabaltijo valstybių rei
kalų srityje padidina jų išori
nį saugumą. Užsienių politi
kos suderinimas šiai politikai 
duoda didesnį pastovumą ir 
pačių Pabaltijo valstybių rei
kalus geriau apsaugoja nuo 
svetimos įtakos. O tas viskas 
stiprina Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tarptautinę padėtį. 
Drauge auga ir stiprėja Liėtu- 

’ jvių, latvių ir estų draugingu- 
Latvija ir ^s-jmo jr vienybės jausmas, kuris

yra būtinas darniame bendra
darbiavime. Ką gi Pabaltijo 
Santarvė per vienerius metus 
yra nuveikusi? Reikia pripa
žinti, kad ji jau yra nuėjusi 
gapa žymų kelių. Žinoma, ne
galima ir norėti, kad per vie
nerius metus butų įvykdyt 
visi Pabaltijo Santarvės užsi
brėžti uždaviniai. Daugeliui 
tų uždavinių. Ypač ūkiško ir 
kultūrinio bendradarbiavimo 
srityse, reikia žymiai ilgesnio 
laiko. Be to, nereikia užmirš
ti, kad Pabaltijo Santarvės 
priešai taip pat nesnaudžia. 
Jie nuolatos deda pastangų, 
kad šią santarvę išardytų arba 
sutrukdytų Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai siekti bendrų savo 
uždavinių. Tie priešai, tai len
kai ir vokiečiui. Juk jie vienį 
ir kiti nori Pabaltijo valsty
bes dabar paimti savo įtakon, 
kad vėliau galėtų jas paversti 
savo groboniškumo aukomis. 
Tik žinoma, tas jiems nepa
vyks, nes visos trys Pabaltijo

valstybes jau pradeda supras
ti “gerųjų dėdžių” siekimus ir 
jiems jau metai, kai vienin
gai pastojo kelią.

Ne tik dabar, bet ir toliau 
Lietuva, Latvija ir Estija nu? 
sistačiusios nepasiduoti priešų 
bauginimui. Jos supranta, kad 
Pabaltijo Santarvė bus tik ta
da stipri, kai jos nariai bus 
sujungti bendra valia ginti 
savo nepriklausomybę. Klysta 
visi tie, kurie mano, kad Pa
baltijo valstybių likimas gaL 
būti sprendžiamas kiekvienai 
šių valstybių atskirai. Tas li
kimas yra joms visoms bend
ras. Ir juo geriau tas bendru
mo supratimas bus įsąmonin
tas Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos visuomenėje, tuo tvirčiau 
bus apsaugota šių valstybių 
nepriklausomybė ir tuo pla
tesnį bei tikresnį pagrindą tu
rės Pabaltijo santarvė. Tsb.

Policijai padarius kvotą, to 
paties dviračio rėmai atrasti 
paminėto dvarininko kviečių 
auke. č. Utkevičius pamatęs, 
kad nuo vagystės negalės išsi
teisinti mėgino nusišauti, bet 
nepasisekė —- tik susižeidė. Da- 
oar teismai, peržiūrėjęs bylą, 
2. Utkevičių nubaudė 6 mėn 
papry kai. lygtinai ir patenkino 
nukentėjusiojo civilinį ieškinį.

Lapėno areštavimas 
labai, veikliai pasiekė ir pro
vinciją. Dar laikraščių nega
vus, apie Lapėno areštavimą 
sužinojo visas miestas. Gandai 
apie Lapėno areštavimą buvo 
pasklidę dar prieš 2 mėnesiu, 
bet tas pasitvirtino tik dabar.

P. Kubiliui?, kuriam Taura
gėje direktoriaujant užmegz
tas biznis su J. Lapėno broliu, 
dabar direktoriauja Panevėžy.

Lietuvos Valstybės 
Biudžetas

Centralinio statistikos biuro 
žiniomis, per pirmus šešis mėn. 
valstybės biudžetas turėjo pa
prastų ir nepaprastų pajamų 
iš viso 123,590,4 tukst. lt., tuo 
tarpu, kai praeitais metais pei

pirmąjį pusmetį turėjo paja
mų tik 120,483,4 tukst. lt., o 
933 m. — tik 1106,379,5 tukst.

Tiesioginių [mokesčių va1- 
stybės iždan per I pusmetį 
plaukė 18,140,7 (pernai 17,- 
>93,9) tukst. lt., netiesioginių 
mokesčių — 28,443,3 (pernai 
33,413,2) tukst. lt., rinkliavų 

8,690,5 (8,756,4) tukst. lt.,

monopolių pajamų — 12,202,0
(12.785.1) tukst. lt., valstybės 
įmonių pajamų — 15,654,0
(17.304.2) tukst. lt., valstybės 
turto ir kapitalo pajamų 
5,249,0 (8,404,4) tukst. lt., 
siteisimo su valst. iždu — 
755,0 (2,9o6,8) tukst. lt.
įvairių pajamų — 2,402,4 (2,- 
325,6) tukst. lt.

-=VYRAI! ŠTAI NAUJIENA'.ss>

Iš Panevėžio apie 
linkės

Prieš kurį laiką iš Vadaktė
lių pradž. mokyklos buvo din
gęs mok. Sukausko dviratis. 
Kelioms dienoms praslinkus 
savininkas dviratį pastebėjo 
pas šaltkalvi, kur buvo atne
šęs vietos stambus dvarinin
kas ir visuom. veikėjas Česlo
vas Utkevičius pataisyti.

ADUWA. — šis vienas iš pirmųjų karo paveikslų iš Italijos-Ethiopijos karo fronto parodo italų 
šarvuotį ir būrį kareivių žygiuojant Aduwa linkui. Paveikslas buvo persiųstas Amerikon per 
radio.

BAISIOS EKSPLIOZIJOS AUKOS

" ■

Cor-

WWMH Mota?’

DABAR GALIT PIRK
TI SAU RUSUS 

IŠMOKĖJIMAIS
UŽ CASH KAINĄ

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

Rankom Siūti 
SIUTAI—TOPKAUTAI 

OVERKAUTAI

$ 19.50 „ $24-J»o

i

’29^»

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

TURNER BROS

Policija ir gaisrininkai ištraukia užmuštą darbininką iš griuvėsių , Glidden Soya Products 
poration, kur užvakar po pietų įvyko baisi ekspliozija. Sprogimas iš mūrinio namo paliko tik 
kęuvą griuvėsių. Dėl ko ekspliozija kilo, policija dar nepatyrė,.,

VIRTUVES TELEFONAS
SUTAUPYS LAIKA IR VAIKŠČIOJIMĄ

Įvestas telefonas į šį nuolat 
užimtą kambarį, sutaupys jums 
laiką bėginėjimui į kitą dalį 
jūsų namo, kuomet suskambės 
telefonas. Taipgi bus labai pa
ranku pašaukti apielinkės krau
tuvę dėl atvežimo visokių smul
kmenų namkms reikalingų da
lykų, kurių nereikia asmeniš-

• U ■

Chicagoje šaukite

kai išsirinkti. Jus pamatysite 
kad šis parankus “extra” tele
fonas, pagelbės jums užbaigti 
virtuvėje darbus greičiau ir su 
mažiau trukdymų. Kaštuoja la
bai mažai. Pašaukite musų Biz
nio Ofisą arba bile vieną tele
fono darbininką, jie pagelbės 
išpildyti jūsų orderi.
OFFicial 910Q

L L I N OI S

Sutaupykite $CG 
ant visokių — 

Išdirbysčių 

TYPĖNRITERS 
ė- \ r ' * 1 •

Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile ifidir- 
bystės perdirbtą typewriter’j, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 I MENESI-
^TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

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

Telefonas DEARB0RN 8444

"SOhfe A D TYPEWRITER
M O 1 COMPANY

189 WEST MADISON STREET

motvį. akiniŲ iš?ardavimas

Prastąji regėjimą,
silpnas ir kreivas akis galima _ 

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

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuyė, Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Krautuvė at
dara utarn., 
ketvergo ir 

subatos 
vakarais iki 9

Kamp. ROOSEVELT Krautuve at-
RD. ir HALSTED ST

CHICAGO. ILL.

data nedelio- 
mis iki 5 vai. 

po pietų

BUDRIK FURNITURE MART
3347-3349 SO. HALSTED ST

&l V* JA:

su
IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ

Dining Room Setai vertės $AQ Cf)
$100.00 už............. ............... ■•O.UU

2 šmotų Parlor Setai vertės $QXĮ Rf)
$75.00 už ...........................

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

Pridedant 1 centą—kita didelė Lempa dykai

ANGLINIAI PEČIAI po’ $Q 7 E ir 
aukšč.

PEČIAI su aliejum.............. po $^Q RQ

14 tūbų Radio Chasis, Speaker $OQ KH
Tubes—viskas už .................. UU.UU

MIDGET RADIOS po

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

, Tel. Boulevard 4705

AT YDA: Budriko nedėldienio programo 
laikas permainytas. Programai bus 

iš stoties WAAF nuo 1:30 po pietų.

; --.-'s;::

JOHN P. EWALI)
■ 't.—►s*: r ' “ *' ' *■.-‘•■/‘‘SS-tr.-" - '-į

LOANS and INSURANCE 
reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio 
raudos nuo ugnies, vėjo. (4c.. . aisis:

S10 West 33rd Street
ELEI'ONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJl<M 7
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88.00 per year in Canada
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Metama -- ------- - 88.00
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Trims mėnesiams ----- ... n 2.00
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Pusei metą —.......      4.00
Trims mėnesiams ..... ..... . — 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kąrtu su užsakymu.

F. Vaitkaus Lauki 
mas Kaune

T"

Naujieno® eina kasdien, .išskiriant 
aekmadienius. Leidžia Naujięnn Ben
drovė, 1789 S. Ralatad St, Gįdcago, 
*4. Telefonas Ganai 1500.

gerbūvį, ne tik pasmerkė visą 
Lietuvą (80,000 kvadratinių 
kilometrų su maždaug 4 mili
jonais gyventojų) kamuotis 
nęnormalinėse, dirbtinėse gy
venimo sąlygose, bet pačiai 
Lenkijai atėmė per 500 metų 
buvusį ištikimą laimėje ir ne
laimėj j e sąjungininką ir pa
darė jį aršiu politikos priešu, 
šiandien, kai mus nuo to len
kų tamsaus pasielgimo skiria 
15 metų, galima drąsiai tvir
tinti, kad tik gėda lenkus ver
čia nepripažinti 1920 m. spa
lių 9 d. klaidų. Tačiau patys 
lenkų toliau numatantieji va
dai neabejotinai supranta, 
kad tos klaidos turi būti ne
laukiant atitaisytos, padarytos 
skriaudos atlygintos ir teisi, 
ūkiškoji bei dvasinė lygsvara 
atstatyta. Tai bus tik tada, kai 
Vilnius su savo žemėmis bus 
grąžintas jį išugdžiusiai ir jo 
reikalingai Lietuvai, kuri tik 
viena yra 'senosios didžiosios 
Lietuvos kunigaikštijos pavel
dėtoja. —Tsb.

koti atlyginimo už medžiagi
nius bei kulturinius nuosto
lius, kuriuos lietuvių tauta 
turėjo Vilniaus netekusi, štai 
priežastis, kodėl daug metų 
neprįklausomoje Lietuvoje 
buvo jaučiama vokiečių kul
tūros įtaka, buvo lietuviui ar
tima vokiška knyga, technika 
ir mokslas. ‘

Lietuviai nieko neturi prieš 
vokiečių kultūrą, ypač kai sa
ve jir savo laimėjimus gerbia. 
Bet lietuviai mato skirtumą 
tarp vokiečių ir kitų vakarų 
Europos tautų kultūrų ir nie
kam jokių išimčių nepripažįs
ta. Lietuviai nori, kad Lietu
voje laisvai ir niekieno ne
kliudomos rungtyniautų viso 
pasaulio kultūros, kad Lietu
va galėtų naudotis visais bet 
kurioj srity laimėjimais, vi
sais išradimais. Jeigu to viso 
ligšipl Lietuvoje .nebuvo, tai 
yra kaltas lenkų gr.obonišku- 
mas ir jų įnirtusi propogSn- 
4a užsieniuose, kuri vaizdavo 
lietuvius, kaip Rytų Europos 
taikos drumstėjus, kaip komu
nistų šalininkus, nesugyvena
mą ir jautiškai nenusistovė
jusią tautą.

Visi tie kerštingi lenkų pra
simanymai dar netaip seniai 
buvo Varšuvos diplomatinėje 
kalvėje kalami ir po visą pa
saulį skleidžiami. į’ačiau šian
dien jie jau daugelio nešališ
kų stebėtojų yra visiškai iš
sklaidyti, bent šviesesniuose 
pasaulio centruose, čia suinb 
nėtų lenkų piktų prasimany
mų dėka lietuviai negali būti 
patenkinti. Viso pasaulio lie
tuviai ir Lietuvos draugai 
šiandien turi vieną gana svar
bų uždavinį pasaulio švie
suomenę įsąmoninti ir nuro
dyti, kas yra tikrasis Rytų 
Europos tvarkos ardytojas, 
kas neleidžią čionykščiam gy
venimui ratiniai nusistovėti ir 
kas varo žemažiurą ir net sau 
žalingą politiką. Juk kiek
vienam aišku, kad tik Vil
niaus Byla^,trukdo įietuyiams 
nueiti su lenkų tauta į drau
gingą sugyvenimą. Jeigu nė 
Vilniaus ginčas, tai Lenkija 
Lietuvą turėtų sau tikra ir pa
tikima atrama kariškiems, po- 
litįniems ir net ūkiškiems rei
kalams.

Tuo budu manome, kad ne
apgalvota?, skubus lenkų gro- 
:bonįškas žygis 1920 m. spalių

i kultūros vertybes, jose ieš- 9 dieną ne tik suardė Vilniaus

ti. Lai kalba sau plepiai, pa
vyduoliai, .'trumparegiai žmo
nės, kurie toliau savo panosės 
nėra linkę nieko matyti, o vis 
dėjto Lituanicos JI skridimas 
turi begaliniai didelės reikš
mės Lietuvos valstybei, musų 
tautai, pagaliau? ir visai žmo
nijai.

Kas yra padarytą, yra am
žiams padaryta iŠ aviacijos is
torijos lapų tai niekuomet ne
bus išbraukta. Štai mano pir
mi} įspūdžių žiupsnelis.

Betkas.
Kaunas, rūgs. 22 d.
1935 m. Aerodrome.

4

(Laiškas iš Lietuvos) •
Skubu pasidalinti pirmais 

įspūdžiais apie Vaitkaus lau
kimą Kaune, šeštadieny anks
ti rytą (Rugsėjo 21 d.) paskli- < 
do pirmi gandai, kad Vaitkuj 
išskrido. Kauno gatvėse praei
viai, visai nepažįstami žmonės 
vienas kitam perdavinėjo ži
nias, kad Vaitkus skrenda. 
Kai kurie, vos nugirdę tokią 
žinią, jau stebėjo dangų, ar ne 
pamatys Lituanicos II skren
dant. Tuojau pasirodė keletas 
extra telegramų. Visi jas gau
dyte gaudė, čia pat gatvėj 
skaitė, .dalijosi įspūdžiais. Lyg 
tyčia tą dieną pasitaikė Žemės 
Ūkio smulkių šakų parodos 
atidarymas, taigi daug žmonių 
buvo iš kaimo atvažiavusių. 
Suprantama, kad daugelis jų 
tuoj telefona'vo saviems j kai
mą, kad Vaitkus skrenda. Ir 
pasklido garsas po visą Lie
tuvą—Lituanica II skręnda. 
žmonės nerimavo, laukė, ne- 
kantravo. Nekantriai klausė 
radio stočių, ar nesugaus ži
nių, kaip sekas Vaitkaus skri
dimas. Valandomis, ištisą na
ktį daug kas sėdėjo prie savo 
radio aparatų ir gaudė žinias. 
O žinių nebuvo. Niekas nema
tė, nepastebėjo Lituanicos II 
Atlanto vandenyne...

Šiurpias, nemalonias valan
das kai kas pergyveno.

Pirmojo Pasaulio Lietuvių 
Kongreso kai kurie katalikiš
kųjų pąžiųrų ątstoyąi daug 
pasėjo abejonių, kad Vaitkus 
iš viso neskrišiąs, tai tik Nau
jienų biznis ir daugiau nieko. 
Pras^dėjp ginčai, yieni k,itų į- 
tarįmai įr .politiniai išmetinė
jimai. Girdi, tai socialistų iš- 
mislas sau biznį daryti. O ryto 
metą, sekmadieny .visai? ke
liais žmonės ’ tūkstančiais va
žiavo į Kauną Vaitkų sutikti... 
Mat žemės ūkio paroda nau
dojosi kaimo žmones gelžke- 
lio bilietų nuolaida, tai veržė
si netiktai žemės ūkio paro
dą pamatyti, bet ir Vaitkų su
tikti. Aerodrome, kur turėjo 
atskristi Vaitkus, jau iš pat 
ryto ėjo žmonės, kad gores
nes policijas užimti—Vaitkų 
matyti. Visais keliais automo
biliai vežė minių minias į ae
rodromą. Kaunas visai tuščias 
liko. Nepaisant nors žinių ne
būta apie Vaitkaus sėkmingą 
skridimą, bet kaimo žmonių 
tarpe buvo šventas įsitikini
mas—Lituanica II bus Kaune. 
Kalbėjo žmonės apie P. Gri
gaitį prisiminė jo 1905 metų 
veikimą Lietuvoje. Grigaitis 
turi praeitį, jis neapvils, o 
Vaitkus nemažas vaikas, — 
jis žino ką daro. Štai, kaip 
viltimi stiprino vieni kitus 
žmonės. Be to, dar užsilikę iš 
Pirmojo Pasaulio Lietuvių 
Kongreso 3 Amerikos meni
ninkai B. Drangelięnė, A. 
Briedytė ir V. Greičius tvirtai 
tarė savo žodį, kad F. Vait
kus tikrai bus Lietuvoj. Ypač 
visokioms abejonėms išsklai
dyti daug prisidėjo' B. Dran- 
gelienė, kuri asmeniškai pa
žįsta Vaitkų ir visą jo šeimą. 
R. Skipitis taip pat visur ir 
visame teigiamai rėmė Vait
kaus kelionę. Taigi katalikiš
kų pažiūrų atstovų paliktos 
abejonės visiškai buvo išsklai
dytos.

Tik pirmą valandą pasiekė 
Ęąuną žinia, kad Lituanica 
II matė ties Airijos krantais, 
kovojant su audra ir rūkais. 
Tuomet visi lengvai atsiduso 
—Vaitkus skrenda—Lituanica 
3—4 valandą jąu bus Lietu
voj. '

Žmonės sveikino vięnas ki- 
tą, džiaugės Vaitkui Atlanto 
vandenyną nugalėjus! Sunku 
apsakyti tą džiaugsmą, tą žmo 
nių susirinkusių Vaitkų sutik
ti džiaugsmą!

Reikėjo tada Jb.uU įmonių 
apie tarpe ir ,vjsą daį jRMtyti,

Įdeti, negėti! Jr-štai, it -perku*

87;00
3.50

. 1.75
1.25

. 75c

LIETUVA IK VILNIUS
....... i .......... ..

Po 15 metų lenkų okupacijos Vilniaus klausimas 
nėra nėkiek pasikeitęs palankion Lietuvai pusėn. Prie
šingai -— lenkai.laiko Vilnių savo rankose šiandie tvir
čiau, negu kada nors. Jų “teisės” valdyti okupuotąją 
Lietuvos teritorijos dajį jau niekas viešai neužginčija, 

* išimant Lietuvą, — nors, tiesa, da yra įvairiose šalyse 
teisingų žmonių, kurie Retkarčiais pasako arba parašo, 
kad Lenkija tą teritoriją yra įgijusi neteisėtu keliu. Bet 
ir tie, kurie šitaip kalba, nedaro jokių praktiškų pasiū
lymų, kaip ,ta Lietuvai padarytą skriaudą atitaisyti.

Dalykas labai paprastas. Lenkija stipri, o Lietuva 
silpna. Lietuva negali atsiimti Vilnių iš Lenkijos jėga. 
O kitos valstybės už Lietuvos interesus kariauti nenori. 
Todėl yra toleruojama esamoji padėtis arba, kaip sako
ma, “status quo”.. ,

Bet jeigu taip, tai kame viltis, kad Lietuva kada 
nors Vilnių atgaus? Peikia pripažinti, kad tol, kol da
bartiniai jėgų santykiai Europoje griežtai nepasikeis 
priešingon pusėn, tol Vilniaus grąžinimas Lietuvai pa
liks nęįvykinamas. Tie jėgų santykiai iki šiol keitėsi, | 
deja, ne Lietuvos naudai.

Lenkija šiandie yra stipresnė, negu kad ji buvo| 
prieš penkiolika metų. Tuomet lenkų valstybė dar buvo! 
neseniai susiformavusi. Dar nebuvo visai užbaigti len-i 
kų ginčai dėl sienų su rusais ir su vokiečiais. Lenkijai^ 
tuomet dar buvo Teįkąlinga nuolatinė franeuzų pagel-
ba. 0 dabar Lenkija jau..yra, taip sakant,atsistojusi 
ant* savo kojų! Ji jaučiasi tiek stipri, kad ji net savo 
buvusiems .globėjams franeuzams atsuko nugarą ir per- 
simetė į jų priešų pusę — nuėjo paskui hitlerišką Vo
kietiją.

Lietuvos nelaimei, dabartinė Vokietija irgi yra Lie
tuvos priešas. Tokiu budu jau dabar du Lietuvos prie
šai yra susijungę. O Lietuva jokių naujų draugų neturi.:

Taigi, kiek tarptautinė padėtis Europoje per pasta
ruosius 15 metų pakitėjo, ji pasidarė Lietuvai blogesnė. 
Ar ji ateityje bus kitokia, sunku numatyti, bet dabar 
jau beveik nėra abejonės, kad taikos sąlygose Vilniaus 
grįžimas Lietuvai yra neįmanomas.

Vilnių grąžinti Lietuvai, tur būt, galės tiktai kokia 
nors stambi tarptautinė katastrofa, kuri taip susilp
nintų Lenkiją, kad ji butų priversta atsižadėti Vilniaus. 
•Tačiau tokia katastrofa butų labai pavojinga ir pačiai 
Lietuvai. Geisti, kad Europoje kiltų karas, Lietuvai bu- 
ttų didelė rizika.

O jeigu ne karas, tai kas gali Vilnių atvaduoti?
Kita pakankamai didelė jėga tokiai kebliai proble

mai išspręsti gali būti tik revoliucija.
Revoliucija Europoje gali kilti. Jeigu ji kils, jį, ži

nomą, bus ne tokia, kokios norėjo bolševikai. Ir patys 
bolševikai, beje, jau nebėra revoliucijos ša.lininkav Jie 
stoja už Versalės taiką, už Tautų Sąjungą, už saugoji
mą dabartinių sienų tarpe valstybių. Maskva susitarė 
ne tik su Francija, bet ir su Rumanija, kuri jai yra at
ėmusi Besarabiją.

Perversmas, kurio Europoje galimą laukti, bus 
greičiausia atkreiptas ir prieš bolševizmą. Tas pervers
mas bus diktatūrų griuvimas. O kada diktatūros iųis 
griūti, tai grius ne tik fašistų valdžios, bet ir sovietų 
valdžia.

šita politiška revoliucija Europoje gali privesti 
prie Vilniaus krašto atskyrimo nuo Lenkijos, — jeigu 
Lietuva tame momente turės demokratišką valdžią.

Viena stipriausiųjų diktatūrų Europoje, Mussoli- 
nio valdžia, jau įsivėlė į beprotišką karo avantiūrą, ku
ri gali ją pražudyti. O jeigu fašizmas bus nuverstas, 
tai visų diktatorių sostąi ims siūbuoti.

Tas militarinis despotizmas, kuris šiandie valdo 
Lenkiją ir Vilnių, yra socialiniu atžvilgiu dvarponių 
valdžia. Ją nuvertę, Lenkijos valstiečiai ir darbininkai 
mokėtų geruoju išspręsti Vilniaus klausimą su Lietu
va, jeigu ir Lietuvos valdžia butų darbo žmonių ran
gose.

Todėl vienintėlis dalykas, kuris gali priartinti Vil
niaus išvadavimą, yra demokratijos atsteigimas Lietu
voje. Kas nenori Lietuvai demokratijos, tų kalbos apie 
Vilniaus vadavimą yrą tuščios, • _ 4 .

į;

nas giedroj dienoj, gauta ži
nia, kad Lituanica II Atlanto 
vandenyną nugalėjus sudužo, 
bet Vaitkus sveikas išliko. Vi
sus apėmė didis apmaudas, 
kuris pynės kartu su džiaugs
mu, o^vis dėlto Atlantas nu
galėtas, lietuvis parodė savo 
ištvermę ir didį pasiryžimą 
norą visai žmonijai patarnau-
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Vilniaus Vergovės 
15 Metų

r... ..............r
1920 metais spalių 9 dieną 

Lietuvą ištiko smarkus smū
gis, kuris tik per jos kariuo
menės didvyriškumą nepražu-’ 
dė taip neseniai atgautą lais
vę ir nepriklausomybę. Tą 
dieną lenkai puolė lietuvius iš 
pasalų ir pagrobė sostinę Vii-; 
nių ir trečdalį musų tėvynės' 
žemių. Nežiūrint, kad lenkų: 
apgaulė ir bloga valia buvo 
viso pasaulio akyse įrodytai 
bei nustatyta, Lietuvai ligšiol; 
padaryta skriauda dar neati
taisyta. Mat, lenkai pasinau
dojo savo didesniu politiniu 
svoriu Vakarų Europoje, savo 
įtaka bei pinigais ir Vilniaus^ 
bylą pakreipė savo nąudai, 
nors tiesa ir visų geros valios 
žmonių įsitikinimas sakė tir- 
sako visai ką kitą. Tuo buduj 
lenkai, tyčiomis nenastebėda-} 
mi šio pasaulio galiūnų, su
laužė visas ,tarptąutines teisėsi 
ir padorių žmonių tįsitiUini- 
mus ir visą Lietuvą, drauge 
su jos sostine Vilniumi, įstū
mė į didelį vargą.

Pačiam Vilniui tas vargas 
Reiškiasi jo nenormale būkle. 
Juk gana didelis Vilniaus mie
stas, su garsia 'praeitimi, pra
moningas, kelių1 ir geležinke
lių mazgas, pervažamosios iy 
vidaus prekybosl centras, da- 
oar liko kelių politinių sienų 
atkirstas nuo savo prigimtojo 
užnugario, su kūrtuo jis visą 
laiką huvo suaugęs įr iš Lurio 
gyveno. Dabar tie keliai už
daryti, fabrikai sustojo, pre
kyba apmirusi, žeipės ukjs 
merdi. Tai vis išdavos nenor
malios, galima sakyti, prįęš- 
gamtišUos Vilniaus dabartinės 
būklės. Suprantama, ,kad puo 
jos daugiausia kenčia patys 
Vilniaus krašto gyventojai? 
Todėl paskutiniuoju metu jie 
deda daug pastangų, kad su-j 
trukdytų juos supančiojusias) 
sienas.

Lietuva, nustojusi sostinės, 
taip pat daug nukentėjo. Ji 
nukentėjo daugiau, nėgu ga
lėtų įsivaizduoti kitų, turtin
gesnių šalių piliečiai ir jų vy
riausybės. Vilnius—didžiausias 
ir gražiausias Lietuvos mies
tas, kuriame per amžius bu
vo kraunamas visas šalies tur
tas, statoma daUgybe visokių 
rūmų ir bažnyčių. Dabar, Vil
niui tapus menkos lenkų vai
vadijos centrų, visi tie turtai 
stovi nenaudojami. O tų tur
tų nustojusi yąkarinė, ,sąvo 
nepriklausomybę' apgynusi, 
Lietuvos dalis, buvo priverpta 
viską sau iš naujo kurti laiki
noje sostinėje Kaune. Ir Lietu
va tą uždavinį yra gražiai įvy
kdžiusi savo jėgomis. Tai liu
dija visi Lietuvos lankytoja}, 
net tie patys lenkai. Tačiau 
suprantama, kad visa tai kaš
tavo gana daug lėšų ir buvo 
reikalinga didelio pasiryžįino 
bei visos laisvos Lietuvos tąu- 
tos energijos, kuri, turint Vil
nių, butų buvusi nukreipta į 
nenaudingesnę dr tikslesnę pur 
sę. Nuo to ir pats Vilnius bu
tų daug laimėjęs.

Medžiaginiais nuostoliais įie 
sibaigia visos Lietuvos nelai
mės dė,l Vilniąus pagrobimo. 
Atplė^iąnt tegalį Jut

ūkiški, bet ir politiniai bei 
kultūriniai visos šalies santy
kiai. štai, 120 metų Lietuva 
buvo išgyvenusi ankštuose, 
nors ir priverstinuose, santy
kiuose su Rusija, šiandien tie 
santykiai jau .nutraukti, nes 
Lietuva atsiskyrė nuo Rusijos. 
Daug metų tarp tų dviejų kra
štų ėjo gyvas prekių ir kultū
ros vertybių mainikavimas. 
Gi dabar Lietuva yra nuo Ru
sijos atskirta dirbtiniu Lenki
jos koridorium, sudarytu iš 
lietuviškų ir gudiškų žemių. 
Su gudais lietuviai ilgiau, ne
gu su lenkais, bendrai gyve
no. Istorija nežino nei vieno 
lietuvių ir gudų karo, nė vie
nokių tautų reikalų susikirtimo. 
Tuo tarpu apie lietuvių-lenkų 
santykių eigą* taip švelniai ne
galima pasakyti. Gi dabar ne
priklausoma Lietuva ir su gu
dais neturi bendros sienos. 
Pagaliau, ir su Lenkija nepri
klausoma Lietuva neturi jo
kių santykių, nes juos yra nu
traukusi kruvina įr neužmirš
tama Vilnias skriaudos žaiz
da. Juk niekas negali ;iš Lietu
vos reikalauti, \ kad savo 
skriaudėjams ji pirmoji pa
duotų ranką, dar Vilniaus by
los Lietuvos garbei priimtinų 
budu neišsprendus. Lietuvai 
lieka dar vakarų kaimynas— 
Vokietija. Iš dviejų pusių len
kų suspausta Lietuva jlgą lai
ką neturėjo kitos išeities, kaip 
iš savo vakarų kaimyno sem-

Iš Ukmergės pa 
dangės

' Surado slaptas dirbtuves

•*4.'.

a

f 
i’

siuvėjų. Įmonė

Ukmergės mokesčių inspek
cijos valdininkai su ligonių ka
sos kontrolierium surado Uk
mergėje, Kalėjimo gt. Nr. 5 
ir Kranto gt. Nr. 10, “Lyno” 
bendrovės slaptas dirbtuves se
niems rūbams taisyti ir valy
ti.4 Dirbtuvėse dirba per 40 dar- 
binink
duoda keletą šimtų litų gryno 
pelno per dieną. Rubus tais; 
Ukmergėje, o valo Januškų 
vandens malūne, ši įmonė vei
kė slaptai, neišsiėmusi atatin
kamo verslo patento, ir dar
bininkai nebuvo registruoti li
gonių kasoje. Dirbtuvių savi
ninkams, galanterijos prekybi
ninkui čemachui Grosui ir Ja
nuškų malūnininkui Videsui 
su/ašyti atitinkami protoko- 
lai."-"

Kontrobanda dar neišnykus

Ukmergės mokesčių inspek
cijos valdininkai tikrindami 
Kasdienės fajansų krautu 
Ukmergėje, Kauno g-vėje, su
rado kontrabanda iš Lenkijos 
atgabentų šakučių, šaukštų ir 
ceratos. Surašytas protokolą* 
ir byla perduota muitinei.

“NEMATOMA NAŠTA”

i
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Altass Valdybos 
susirinkimas

-4— • bUfl

Pirmadienio Vakare, spalių 
mėn. 7 d., p. A; £Kartaiio name 
įvyko ALTASŠ centro valdybos 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo visi valdybos nariai, išimant 
Dr. Al. Davidonj. Susirinki
mui patiekė ilgų ir dėtdlišką ra
portų kartu su finansine at
skaita sekretorius A. S. Vai
vada, kuris neseniai sugryžo iŠ 
New Yorko, praleidęs tenai vi
są vasarą su Įeit. Feliksu Vait
kum. *

Dalyvauja “Natijiehij” 
Bankieto Pro gr ame, 

. Sekmadieny, Spalio 13, 
Sokol salėje, 2345 So. 

Kedzie Avė.

Vaivada nupiešė tuos keblu
mus, kuriuos teko patirti lakū
nui ir jam pačiam, laukiant per 
visą vasarą progos, kad galė
tų būt įvykintas skridimas: 
kaip visokių spalvų opozicijos 
varinėjo intrigas prieš Vaitkų, 
fabrikavo ir -skleidė apie jį me
lagingus gandus, darė skundus 
ir net kėsinosi sugadinti gazo
liną, paskirtą lėktuvui, kad la-. 
kūnas žūtų. SėkrfetoriUs to- 
liaus papasakojo, kaip nuošir
džiai su Vaitkum kooperavo val: 
džios oro biuras, o 
žemėlapių ekspertas 
H. Kimball.

3307 South Lituaniva avenue. , ' 
Atsisveikinę, su velionė pas

kutiniu kartu, giminės ir kiti 
palydovai palaidos ją šaltuose 
kapuose, kur ankščiau ar vė
liau ir mes Visi nukeliausime, 
nes tokis yra gamtos patvarky
mas—kad niekas nėra amžinas. 

—Senas Pėt.

Pužauskas ir Moc 
kiutė dar tebegu

li ligoninėje

ypač oro
Dr. James

teikė liet.Pastarasis ne tik
Vaitkui patarimus oro klausi
mu, bet ir šiaip stengėsi jam 
visame kame padėti ,nes jisai, 
turėdamas progos arti pažinti 
lietuvių lakūną,. įgijo apie jį 
labai aukštą nuomonę. Dr. Kim
ball manąs, kad kito lakūno, ku
ris savo gabumais galėtų lygin
tis su Feliksu Vaitkum, nėra, 
išimant Lindberghą. Susirinki
me buVo perskaitytas ir Kim- 
ball’o laiškas apie aplinkybes, į 
kurias Vaitkui teko atsižvelgti 
besirengiant skristi, šis laiš
kas bus netrukus paskelbtas 
“Naujienose” ir kituose laik
raščiuos^.

Valdyba vienbalsiai priėmė 
sekretoriaus raportą ir ndtarė 
netrūkus sušaukti lokalių ko
mitetų atstovus, kad ir jiems 
davus pragos smulkiau išgirsti 
apie tuos dalykus, kuriuos pa 
pasakojo Vaivada. Visi valdybos 
nariai reiškė didelį pasitenki
nimą tub, kad tekūnas atliko 
savo didvyrišką 'žygį, nežiūrint 
labai pavojingų oro sąlygų. Vi
sa Lietuva dabar džiaugiasi, jį 
sulaukusi. Lakūno pagerbimui 
ir Chicagoje bus surengta di
dėlė iškilmė. Tuo rūpintis pa
vesta A. Kartanui, A. Vaivadai 
ir p. Geo. Stungiui.

ANDRIUS NORBUTAS 
Akordionistas

Gros solo ir akomponuos S tra
leriams ir Kaimiečiams.

Jis yra laimėjęs Pirmą Pri
zą akordionų konteste Pasau- 
linėjje Parodoje, Chicagoje, 
1934 m.

Tai yra žymiausias akordio- 
nistas Chicagoje. Svočiai su
sirinkę į “Naujienų” Didžiulį 
bankietą, turės malonumo pa
siklausyti kaip šis jaunuolis 
šauniai groja akordioną.
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Boleslovas Pužauskas ir Ma
rijona Mockiutė, kurie buvo 
sužeisti automobilio nelaimėje 
apie dvi savaites atgal, dar te
begulu ligoninėje. Atrado, kad 
jie turės 'pagulėti dar ilgoku;.

B. Pužauskui dešinioji koja 
buvo nUlaužta dviejose vietose 
aukščiau kelių. Dviejose vieto
se buvo sulaužyta ir kairioji 
ranka. Sužeistasis yra senas 18 
Ap. biznierius, 645 W. 18th st.

Mockiutė neteko trijų pirš
tų, o stiklai /jai skaudžia su
kapojo strėnas.

Abu gtili ligoninėje, Jprie 69th 
ir Califorrtia gatvių* kur lan
kymo Valandos yta nuo 2 iki 
4 po pietų* ir nuo 7 Iki 8 Va* 
'kure, kiekvieną diėhą. B; Pu
žausko kambarys Nb; 209, 
Mockiutės, No. 207.

-^•Šertas Petras.

Rytoj laidojamas

Mikalauskas
Buvo rastas negyvas lovoje;

56 metų amžiaus

Rytoj rytą šv. Kazimiera ka
pinėse bus palaidotas 56 metų 
lietuvis, Jonas Mikalauskas.

Jis mirė sekmadienį, spalių 6 
d., adresu 1926 Ganalpott avė.

Kaip jis mirė ir nuo ko — 
nežinia. Jis buvo rastas ne
gyvas lovoje savo kambaryje

ŠIS jaunuolis dalyvaus 
NAUJIENŲ IŠKILMINGAME 

BANKIETE

jų tautą ir kiekvieną iš tų 
švetihių tautų gal dadėjo ką 
nbrs, dr kultūroj, ar kitoj sri- 
tyj Anglijos labui. Anglijos 
kultūra yra viena 
šių. Ji pagimdė draugingą 
Šekspyrą, poetus Šhelley, By- 
rtfh, BfOWhihg, Ripling ir dau
gelį kitų.

Anglija, būdama karalyste 
mėgsta aristokratiškumą ir 
puošnumą. Tą galima patė- 
myti ir jų tautiškuos šokiuos, 
kurie yra labai ramus ir aris
tokratiški, gracioziški savo 
žingsniais. Jų šokiai yra va
dinami “Gourt Dances” — 
“Palociaus šokiai”. Tuos įdo
mius šokius matysite Beliajaus 
koncerte, lapkričio 28 dieną 
Lietuvių Auditorijoj. Z.

aukščiau-

Lietuvis nusil a u ž e 
koją belošdamas 

footbolą

aukščiau paduotu adresu.
Kūnas buvo nugabentas i 

Butkus Undertaking Service, 
iŠ kur laidotuVės įvyks. Koro
neris 
vyko 
čių.

nusprendė, kad nlirtis į- 
nuo natUrališkų priežas-

K. Anglistas socialis
tams apie Lietuvos 

socialistus
vakarą įvyksta svarbus 

susirinkimas, šaukiamas Liet. 
Socialistų Sąjungos Chicagos 
Cėntralinės kuopos. Jis įvyks 
8 vai. vakare, Naujienų name, 
1739 S. Halsted Str.

Čia bus komisijų patiekti 
plrtttrti šio žieminio sezbno dar
buotei, buš pranešta kas yra 
veikiama Soėirtlištų -Frtftijbj ir 
svarbiausiai — bus proga iš
klausyti inž. K. Augustb prane
šimą, kas yra veikiama tarpe 
Lietuvos socialistų, kadangi Lie
tuvoje diktatoriškai cenžurai 
viešpataujant, per spaudą nieko 
apie tenaitinį gyvenimą nežino
me.

Yra kviečiami visi nariai at
silankyti.—Kvieslys.

ši

Šiandien Tautiškose 
kap. laidojama U. 

Lietuvninkienė
Lietuvių Tautiškose'Kapinėse 

šiandien bus palaidota Uršule 
Lietuvninkienė, kuri mirė spa
lių 5d. Ji paliko vyrą, Aleksą 
Lietuvininką ir dukteris, Ma
rijoną ir ■ Orią. .

Apie pirmą valandą po pietų 
kūnas bus išlydėtas iš grabo- 
riaus A. Masalskio koplyčios,

: • 1 . t ■

Pirma keptas avi
nas, paskui kepta 

voverė

Juozas J. Žukas, teniso 
čempionas.

Visiems “Naujienų” skaitys 
tojams žinoma, kad Juozas J. 
Žukas buvo nusiųstas Lietuvon 
ir laike Pasaulio Lietuvių Kon
greso Kaune dalyvavo teniso 
čempianoto lošime.

J. J. 'Žukas nugalėjo Lietuvos 
teniso čempionus ir.gryžo Ame
rikon linksmas ir patenkintas.

Jis “Naujienų” bankiete su
sirinkusiems svečiams papasa
kos savo patirtus įspūdžius Lie
tuvyje ir 'kaip jis' nugalėjo Lie- 
tuvbs Uenišo čempionus.

Tai bus sekmadienį, spalio 
13 dieną, Sokol Svetainėj, 2345 
S. Kedzie Avė.

Nelaime lietuvių Stritipų 
šeimyno je

NORTHSIDE — Nedėlioj, 
Spalių 6 d. lietuvį L. Striu- 
pą, 3636 \V. North avė. kuris 
turi alinę, ištiko skaudi ne
laimė. L. StriUpo sūnūs 17 
metų, bežaizdamas fodtball 
nusilaužė koją, penkis colius 
augščiau kelio.

Sttiupai yra pavyzdinga šei
myna ir turi dukrelę ir sūnų, 
kuris lankė Grane augštėsnę 
mokyklą ir manė siekti prie 
inžiliierystės. Mokslas jam 
gerai sekėsi ir buvo pavyzdin
gas jaunuolis. Striupas norė
damas duoti sunui mokslo ne-

sigailėjo lėšų, prie to visados 
drausdavo užsiimti sportu ka
me dažnai atsitinka panašių 
nelaimių ir trukdo mokslą. 
Bet ve, nedėlioj išėjo dar sy
kį pamėginti ir kaip tiktai jį 
patiko nelaimė. Jftabargi ne- 
laimingasai jaunuolis guli Š. 
Mary ligoninėj. X. Š.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iŠ Eu 

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

936 Naudžiūnas Juozas
937 Pėttis Miss -

Laiškai atėję į Nau 
jienų ofisą

Jooseph Augumas 
Mr. Dalkus

PERDAUG SVERTI PAVOJINGA JUSU 
SVEIKATAI 

Numažinki! svori saugiai su 
METABOLIN

Dykai medikais egzaminacija ir patarimas. 
Keturių savaičių gydymas kainuoja tik 
$5.00. Telefonuokit, rašykit 'arba atsišaukit.

Metabolin Laboratories, 
601 NORTH STATE STREET, Chlcago, 111. 

Phone Delaware 0557
- ——„ ■ .

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

Vai.:—8:30 iki 8:30 J
Nedėlioj nuo 9 na 1 p. pietj
32 6 s. STATf ST.

Oppdsite Davis Store, 2d Floor

J. J. Hertmanovicz '
Mary Jacevicz
Joseph Kershulis
Jennie Lapinskas
Jos Fuciėta
M. Romano
Mary Sabucka (Representa- 

tive Lithuanians Workers)
Mr. Tasuvich. (

Nuo 
Neuralgtfkų 

Skausmų 
reikalaukit vlšlttfė 

pagarsėjusio 
ANCHOR

koris suteikia greitą Ir tiktą 
palengvinimą

PAIN-EXPELLERIO

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

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

Amerikos LletuviŲ Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, lik
ia ■ii..aii«aw ■ > i ■*» .*■■■! bs a..i i i n ■ lia i IHUm

NORTH SIDE. — Nedėlioj, 
spalių '6 d. HUmboldt Purk 
Politiškas Klubas ‘tūrėjo link
smą išvažiavimą Jefferson gi
riose. Diėrta pašitrtikė gtažį. 
Nors vėsoka, bet pakenčiama. 
Daugiausiai privažiavo north- 
sidiečių. Visi smagiai pralei
do laiką. Prie visų akių buvo 
iškeptas ir avinas, kurį su di
deliu skanumu visi šanatijo. 
Programas susidėjo iš šokių 
ir dainų, kurias patiekė gerai 
išlavintas Kairio chorą?. Beje, 
klubo pirmininkas A. Valskis 
perskaitė iš didelio popierių 
ekzortus ir sykiu pranešė, kad 
sekanti kliubo puota įvyks 
16 deną lapkričio ir visi sve
čiai bus vaišinami kepta vo
vere. — Nortsidietis.

priduoti A. Rypkevičiui į 
Naujienas. Tariame iš anksto 
širdingą ačiū. J -

Rypkevtčia

Naujas žodis 
“šanatijo”

Aš esu daug po svietą ven- 
dravojęs. Esu girdėjęs ir kal
bėjęs lietuviškai, žemaitiškai, 
dzūkiškai, aukštaitiškai, zana- 
vikiškai, kapsiškai.

įlsu ; girdėjęs,x žodžius: valgė, 
žlebčiojo, maumo j o, ė'dė* kram
tė. 'Bet “sanatijo” 
girdėjęs. Tas žodis-
lobynas į mono žodyną. Vienok 
jis man nepatinka.

—Liet.-žem.

nebuvau 
naujas

&

Stop 
Įtching 
Skin

—   0 rimtii > nitfMiii—ih!, 1

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tel. Republic 8402

Nuteisė tris jaunuo 
liūs 75 metams 

kalėjimo

PRINCESS TEATRE
So. Clark prie Jackson 

Dabar rodoma
SOVIETU RUSIJOS FILMĄ

“KAIMIEČIAI”
25c iki .8 vai. kasdien •'

P. CONRAD
STttDlO 

420 W. 63rdSt
Englevood 5883-5840

Dar gražiau, moderniš- 
Iriau Įrengta.

Nlež6jimo^'‘I8b6Hmu Ir Dedervines—• 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
suSvelnina iritaclją nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas Ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašallnimui odos irltacijų. Užgin
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 35c, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.žemo
F O R SKIN IR RITA T I O N S

FURNACE
TAISYMAS

DEGINIMUI PUODAI, kitur 
svarui 18c; musų 41^ 
kaina ________
GROTELIAl, "kitur B varui 1 g gį 
80c; musų kaina ___ .
VANDENIUI VIEDRIUKAI, 
kitur svarui 88c; 
musų kaina __ ______ “

. PELENAMS KRATYTOJAI, 
kitur svarui 88c; 
musų kaina ----------- * V y

-■» -f * .-

PIGIAU

Mes turime pasirin- 
kimui pilną ataką 

VFHOLESALE IB 
RETAIL

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

BOILERIŲ
DŪMINES FAIPOS 

colių Įlenkimas arba ^>0^ 
ipa _________—_
colių (lenkimas arba 
ipa _____ ______ ___

7 co!lq Įlenkimas arba ^>0^
paipa ___________ _
8 <..................... . .................
paipa ________________
O collq Įlenkimas arba 
paipa_______________
10 eollu Įlenkimas 
arba paipa -------------

86 Gange Galvanizuoti.

Už tai, kad jie nužudė poli- 
cistą, trys jauni piktadariai tu
rės praleisti po 75 mėtUs ka- 
Įėjime. Teisėjas David, kuris 
juos nuteisė, atsisakė piktada
rių pasigailėti.

Nuteistieji yra, Alexander 
Boralski, 23, 1816 Humboldt 
Blvd.; Eugene Jarzblkowski, 21 ‘ 
2357 N. Leavitt st., ir Anthony 
Adams, 24, 3758 Fullerton avė 
Jie nužudė policistą Alfred 
Stokke. :

Chicagos Liet u v i ų 
Vyrų Choras didėja.

Gerkit ir Reikalaukit!

NATHAN 
KANTER

Dalyvaus “Blindos, Svieto Ly
gintojo” pastatyme.i r ii m d n liti i .i.*

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
KetitUcky 
Bourbon 

ir
Lietuviškos 
•Degtinis

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 11803

Itadangi vakacijos jau pa
sibaigt ir visi gryžta prie sa
vo kasdieninių darbų, tai ir 
Chicagos Lietuvių Vytų cho
ras stojo prie darbo visu 
smarkumu. Rėpetičijas laiko 
kas sekmadienį, 10 vai. ryto 
Neffo svetainėje, 2435 South 
Leavitt St. Nutarta p'astrttyti 
scenoje labai gružų ir įspūdin
gą veikalą “Blindą”. Pastaty
mui šio veikalo reikalinga la
bai daug vyrų, ■kurie guli dai
nuoti. Todėl choras atsišaukia 
į visus, kas tik gulite daintlOz 
ti, atsilankyti į repeticijas.

Pereitą nedėldienį įstojo du 
nauji nariai, tai F. Bulowas ir 
B. Ambroze. Beje, choras atsi
šaukia į draugus prašydamas 
paskolinti veikalo “Blindos” 
knygučių, kurias malonėkite

Anglijos aristokra 
tiški šokiai Belia- 

jaus vakare
Nors Anglija pati yra ma

žučiukė, ji valdo daugiau ko
lonijų, negu kiti kraštai. Ty- 
rokraujo 
lis buvo 
Tialita. 
ir danai
niais anglais, sutverdami nau
ją kalbą/ir naiiją tautą. Gal 
•jų maišytas kraujas sustiprino

anglų nėra. Jų ša- 
kariauta ir užka-

Normanai, sąksonai 
susimaišė su vieti-

te

BAKINGPOWDER’ 
for finest bakinųs 
Šame price Today 
as45years ago- 
25 ounces for 25$ 
Manufactured by baldng powder 
Į«p«cisli»t» who malte nothing 
būt baking powd«r — under 
•upervision of expert chemlitt 

(of national reputation.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

i

ANTANAS YURGUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 8 d.. 11:45 v. ryto 1935 į 
m., sulaukės 34 metų amžiaus; 
gjmęs Oglesby, III. Jis gyveno 4 
5827 S. Sacramento avė., Chi- 
'ėago. Tel. PtOspect 9633. Pali
nko dideliame nuliūdime moti
na, Ęastanci.ia po tėvais Rač- 
kąuškaitę, dukterį Yvonne ir< 
gųnų Gar, 2 seseris, Konstance 
ir Helen, 2 broliu, John ir 
Joseph ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage avė.

Laidotuves ivyks penktadie
ni. spalio 11 d.,1 8 vai. ryto iš 
J. F. Eudeikio koplyčios i Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčia, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos Už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Yutgučio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir Suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimu. Nuliude lieka

Vaikai, Motina. Seseryš 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai 
dotuvių direktorius J. F. Eu

KOSTANTINAS JANOTA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

AuguSt 10 diena, 1935 m.,
Bagley, Minn., sulaukės 32 
metu amžiaus, gimęs Boston, 
Mass.

Jis buvo gyvenęs 1621 So. 
Union Avė., Chicago.
, Paliko dideliame nubudime 
motina Morta, tęva Kostantina, 
seserį Morta, sesers sunu Izi
dorių Mačiuli, dėde Pranciškų, 
dėdyna Marijona Zaveckius, 
pusbrolius, pusseseres ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni, spalio 10 d., 8 vai. ryto iš 
J. F. Eudeikio koplyčios i Ap
vaizdos Dievo parapijos baž
nyčia, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio siela, 
o iš ten bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kostantino Janoto 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- • 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini Patarnavima ir 
atsisveikinimą. Nuliude lieka

Tėvai, Sesuo, Dėdė, Dėdy
na, Pusbroliai, Pusseserės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius J. F. Eu- 
(Jeikis. tel. Yardš*1741.

ACME FURNACE REPAIR 
PARTS CO, [2 krautuvės]

23 N. HALSTED STREET 
Tel,J Hevniarkct 0610

lilHi ST; < HARLES R()AI), 
TėE Mav\vood 22.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS,
ALFABETO TVARKOJ! -

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbitf musg skaityto jaus su* 
sirasti, kur galima nusipirkti (vairiu paprasti ir nepapMOti 
daiktg, intaisi ir reikmeni. Jeigu ifi telpanti Čia skelbtai ne* 
galite susirasti ko jiėdkot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jys gausite informadji, Hgu tik 
ji bus galima gauti.

Čia susirasit ko tik 
jums reikia

AUTOMOBILIŲ Tais
AUTO KEPAIRING

RADIATORIŲ. FENDERIU IR 
RODY TAISYMAS

Automobiliu malevojimas, radiato
rių valymas, 100% garantuota. •

R & R RADIATOR AND 
BODY CO.

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

3572-74 Archer Avenue 
Phone Lafayette 7688

ANGLYS
COAL

W. J. Freckelton 
Co al Co.

Anthracite COAL Bituminous 
Pochantas ir kitų rušiu 
Railway Yard and Office 

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

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

PIONEER
Pocohontas Mine Run, tonas 

$7.15, perkant 5 tonų lodą
SHULMISTRAS BROS.

2405 W. 42nd St.
Phone Lafayette 6300

BOILERIAI
BOILERS

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE 
3240 South Archer Avenue.

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

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING

PAŠAUK MUS DEL DYKAI 
APSKAITLIAVIMU 

LEONAS ROOFING CO. 
3750 WalUce Street, 
TeLfioulevatd-9250.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai* 

symo? Pašaukite mus ir mes pasa« 
kyšime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
tripgi darome visokj bUkorystfe 
darbu.

8216 So. Halsted Strsot 
Tot VICtorv 496h.

y-«» fe' ■: jį&'aŽigįįįŽ^Sįui



Trečiadieni?, spal. 9, 19356 NAUJIENOS; Chicago, III.

Kas Bus Sekmadieni? CLASSIFIED ADS

PRANEŠIMAI

$15(1

CLASSIFIEDADS

Biznis gerai išdirbtas

SOCIALISTŲ PARTIJOS DRAUGAI, ATME 
TA KOMUNISTU “LIAUDIES FRONTU”

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Buvęs 18 apielinkės 
bus biznierius, Alex ' 
Pirmiaus ture

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

t istam- 
Gedvilą 

svyrų apre-

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

“OAiAHA”-— Laimėtojas garsių 
lenktynių Kentucky Derby, 
Preakness ir Beimant

atžaga- 
kuris 

Taip galvojant

vieną kišenių ir iš vieno paė
mė apie $7.00, iš antro 90c. O 
p. Dubicko kišeniai liko visai 
nekratyti, nbs šuniukas vagi
ly neprileido.

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

Vakar anksti rytų 22nd gat
vėje' policija užtiko sumuštą 
lietuvj Peter Joseph, 48 metų, 
624 West 24th Place. Kas jį 
sumušė Joseph negalėjo pasa
kyti.

NORIU pirkti Bedroom setą 
naujos mados — Double lova — 
sišaukite 1862 So. Avers Avė.

TAVERN pardavimui pusiau vel
tui. prie didelės karų Unijos, ant 
kampo, prie šapų, su laisniu ir sta- 
ku — $600. 6556 S. State St.

REIKALINGAS vyras prie viriš 
ku drabužiu siuvimo.

748 W. 31 St.

Barborai Geležinienei

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi- 
cagos Centrais Kuopa laikys susi
rinkimą trečiadienjį 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 pranešima apie socialis
tini veikimą Lietuvoje, tat nepamirš
kite, spalio 9 d., 8 vai. vakare.

Kviečia Sekretorius.

BUČERNĖ ir grosernė pardavi
mui. Nebrangiai. įrengta su Fri- 
gidaire. Geroj apielinkėj. 2953 W 
59 St. Republic 8981.

Sekmadienį spalių 6 d., 
Cook kauntės Socialistų Par
tijos nariai plačiai ir nuošir- 
diai apkalbėjo Komentarno 
Kongreso siūlomą Liaudies 
Frontą.

Atidarius susirinkimą ir pa
reiškus jo tikslą du draugai 
arti porą valandų laiko nuo
dugniai perbėgo komunistų 
pasaulinę darbuotę ir nurodė 
siūlomo Liaudies Fronto pra
smę.

Vienas iš kalbėtojų perskai-

REIKIA patyrusių darbininkų dar
bui geležies atkarpų jarde.

2133 S. Sawyer Avė.

Nurodo | stoką atvirumo, prieštaravimą 
demagogiją

REIKIA patyrusių alaus pardavi
nėtojų. Gera proga uždirbti pinigų 
Komisas ir alga. American Bre- 
wery Product Co. 3917 S. Lowe Avė

REIKALINGAS senas žmogus pa
gelbėti apie namus — Mokesti su
sitarsim ant vietos, 3316 W. 55 St.

KAD PAGELBfiJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BĄ, NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TU Už' SYKI. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI ŠI SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS. KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

prisipažinti, kad aš 
būti Bendro Fronto 

, nes turint galvoj

Toliaus jis apibudino Ko
mentarno Kongreso nutarimus 
ginti Pabalti jos valstybes, jei
gu užpultų Vokietija ar Len
kija, nežiūrint, kad tūlose iš 
tų valstybių gyvuoja fašistiška 
diktatūra, pavyzdžiui Lietu-

siuntę lenkų vieparrt 
reiviškam ministeripi, 
esąs fašistas
kalbėtojas padarė logjšką iš
vadą, kad yra organizuojamas 
Liaudies Frontas prieš karą 
ir fašizmą su fašistais ir mili- 
taristais. (Juokas tarp drau
gų svetainėj).

ŠĮ VAKARĄ BUS ŽINGEIDUS “NAUJIENŲ 
RADIO PROGRAMAS

Gatvėje užtiktas sumu 
štas lietuvis

Bridgeport — Dr-stė Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas įvyks spalio 
9 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Malonėkite j laiką pri
būti, nes yra daug ką aptarti ir at
siveskite naujų narių. Valdyba.

Barbora Geležimenė 
ligoninėje

Omaha šiądien yra įžymiausias 
arklys.

Ir cigaretu pasaulyje Chester- 
field įžymiausi.

Abu įgijo viršų vientik savo 
užsitarnavimu.

Darykite kokį tik bandymą
Chesterfields stovi dėl

DELICATTESSEN, grosernė, ge 
ros įplaukos, už $500 greitam pirkę 
jui. Yards 5021.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

Apie 3000 lietuvių 
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ar Tamsti esi nariu? 

Jeigu nesi, tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS

Konkursas baigsis spalio 31 d. 
Metas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ofisas atidaras , 

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

Kreipkitės:
[chicagos LIETUVIU DRAUGIJA 

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

Po daugybei panašių įrodjr- 
mų kalbėtojai darė išvadas, 
kad komunistai yra subankru
tavę idėjose, arba yra didžiau
si oportunistai, pas kuriuos" 
negalima rasti jokio širdingu
mo ir atvirumo.

siūlomą Liaudies

Priešingi frontui
Užbaigus kalbėtojams sekė 

diskusijos. Visi, kaip vienas 
įrodė komunistų padarytas 
klastas darbininkų kliasai. Vi
si pageidavo vienybės ir ben
dro darbo tarp darbininkų. 
Bet tuom pat visi atmetė ko
munistų 
Frontą.

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

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

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

Atdara vakarais ir nedčlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Turiu 
svajojau 
šalininku 
visus darbininkų kliasės pra- 
lairpėjimus, tik dėl jų susi
skaldymo į frakcijas lengva 
buvo krypti prie siūlomojo 
Liaudies Fronto. Bet nuvykus 
į kalbamą mitingi ir išgirdus 
tięk daug aiškių ir nuosaikių 
įrodymų, pamačiau kad aš 
klydau. Buvo aišku kai Liau
dies Frontas yra ne kas dau-

tė komunistų atsišaukimą į 
vokiečių katalikus, kur apart 
kit-ko yra pasakyta 
mes, siekiame 
laisvės. Jus
Hitleriško fašizmo priešai. Jus 
ir mes stovim už laisvę spau
dos, kalbos, ir demokratijos. 
Todėl kviečiame jus į Liau
dies Bendrą Frontą”.

Nėra logikos
Kalbėtojas sako, tokius pa

kvietimus komunistai yra pa-

P-ai 
pirmadienį buvo padaryta sun
ki vidurių operacija. Ji guli 
ligoninėje, prie 69th ir Cali- 
fornia gatvių. Yra po Dr. S. 
Biežio priežiūra.

PARSIDUODA puikus pianas. Su 
suoleliu ir rolėmis, už pigią kainą. 
Galima pamatyti vokarais. 2416 W. 
66 St. Ist floor, rear.

Jus, ir 
bendro tikslo 

ir mėš esame

Sekmadienj Chicagos ir apielinkės lietuviai 
susirinks i “Naujienų” Bankietą, kaip 5:30 po 
pietų prasidės trumpas muzikalia programas; 
6:30 vakarienė prie gražiai išpuoštų stalų.

Laike vakarienės Pirmyn choro “Stroleriai”, 
“Kviesliai” juokins ir linksmins publiką. ‘‘Stro- 
lerių” programas yra labai turtingas ir įvairus.

Į juos įeina dainininkai, šokėjai, armonistai, 
čigonai, “saileriai”, ir visokie kitokie numeriai. 
Po vakarienės šokiai prie George Stephens Or
kestras. <

Šokių pertraukose irgi visoki juokdariai 
juokins ir linksmins publiką.

Kas neturės progos šiame barikiete daly
vauti, tas jausis nelaimingu.

Bankietas įvyks Sokolų svetainėje, 2345 So. 
Kedzie Avenue. f

norite 
geriausio cigaretuose.

Jie lengvesni . . . bet žinote 
kad rūkote. Skonis geresnis — 
jums duoda tikro smagumo.

PARSIDUODA pusininko dalis 
Taverne. . Laisnis užmokėtas. Biz
nis išdirbtas per daug metų. Ren- 
da pigi. Priežastis pardavimo ap
leidžiu miestą. 4843 W. 14 St.

dėl lengvumo
.. dėl geresnio skonio

a v Kaimiečių Kvartetas
J. Rukštela, Albina Trilikaitė, Stasė Rimkaitė ir Pranas 
Pūkis. Programe dalyvaus šis žinomas Kaimiečių Kvartetas. 
Jie šį vakarą dainuos daug dainų pritaikintų 15 pietų Vil
niaus užgrobimo minėjimui.

Todėl, kai ateis devinta valanda vakaro, užstatykite savo 
radio į stotį WSBC.

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedėly, 
Utarnike, 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 myliu aplink 
Tūkstančiai 
klausytojų' 
niekad 4 
nepraleidžia 
šitų radio i 
programų. 
Klausykitės 
ir jus.

dalų krautuvę, kuris užlaiko 
taverną, 1701 So. Ganai st. 
turėjo didelį nemalonumą su 
neprašytais svečiais.

Apie 11 valandą vakare, be
sikalbant savininkui su sve
čiais,' tarp jų, P. Dubickas, 
įėjo nepažįstamas, mažo ūgio 
vyrukas, kuris atrodė, ar taip 
buvo apsitepęs kaip meksiko- 
nas. Paskui jį įėjo ir antras 
aukštas vyrukas, irgi apsite
pęs. Atstatė revolverius ir pa
reikalavo iškelti rankas.

Kadangi nei vienas nesiprie? 
šino, tai vienas iš užpuolikų 
puolė prie registerio, o antras 
svečiams prie kišenių.

Kaip tik vagilis pradėjo na
miškių kišenius kratyt, ten 
buvęs šuniukas ėmė smarkiai 
loti ir. vagiliui griebė už ran
kos. Turbūt pabijoję šunies 
riksmo, vagiliai iškratė tik po FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 

UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ 
Taipgi kautai paimti į mainus, 

juodas pony kautas .. 
Rudas caracul ...............
Jap mink .......................
Natūrai maskrat .........
Leopard kates ............... .
American broadtail ........
Northern seal ....i..........
Tikra esaterh mink ....

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

Ekonomijos sekcijoj.
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė.
Atdara iki 9 vakare.

giau, kaip tam tikra komunis
tų demagogija, su kurios pa- 
gelba manoma toliaus drumsti 
ir skaldyti darbininkų kliasės 
vienybę. Tiesa, kad kiekvie
nas susipratę? darbininkas pa
geidauja bendro liaudies fron
to ir vienybės. Bet tas visas 
turi būt paremtus širdingumu, 
logika ir atvirumu. Pas ko
munistus kol-kas to nėra.

K. L-s.

Vienas mažas šuniu 
kas nubaidė du dide t- ‘

liūs vagis

iViusical Instruments 
Muzikos Instrumentai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir etrunų instrumentų 

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

Gitara $4.50. Visi bubnai. 
GOLDSTE1N MUSIC SHOP 

914 Waxwell St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

DUOKIT man gerą pasiūlymą už 
mano 6 kambarių murinę cottage. 
Veikit šiandien. Savininkas, 

3226 Lowe Avė.

Furniture & Fixtures 
________ Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. rAjfisterius 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.

Business Chances
Pa^dąvimui Bizniai______

PARDUOSIU arba ieškau pusinio 
ko i Tavem „
Priežastis pardavimo, turiu 2 bizniu.

1130 South Canal St.




