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Tautų Sąjunga Nutarė Bausti Italiją ETHIOPAI BĖGA NUO ITALŲ BOMBŲ

Italijos atstovas protestavo, bet veltui 
Italijos pusėje bus dar Albanija 

kartu su Austrija ir Vengrija
GENEVA, Šveicarijoj, spa

lio 10 d.—Penkiosdešimt viena 
tauta šiandien pasmerkė Italiją 
kaipo tautų sąjungos sutarties 
laužytoją, nes ji J^eda nepa
skelbtą karą prieš JEthiopiją.

Tautų sąjungos nariai tokiu 
savo tarimu, padarė bendrą pa
žadą bausti Italiją ekonomiškai 
ir finansiškai. ~ ■

Kiekviena valstybė, kuri da
lyvavo šio tarimo priėmime, ga
li dabar paskelbti kadir karą 
prieš Italiją.

Tik trys valstybės neprisidė
jo prie šio tarimo, o tai Ita
lija, Austrija ir Vengrija.

Atsirado dar viena valstybė, 
tai Albanija, kuri pareiškė, kad 
ji savo nuomonę pareikš at
skirai. Taigi manoma, kad ji 
paseks Austrijos ir Vengrijos 
pavyzdžiu.

Sulyg nutarimo kiekvienas, 
kas nebalsavo prieš—. balsavo 
už. Tylėjimas reiškė pritarimą.

Pirmiausia kalbėjo Italijos 
atstovas. baronas Jknnpbo* Alol- 
sj. Smarkioj kalboj jis gynė 
ir teisino Italiją.** Jis klausė— 
kodėl-gi tautų sąjunga nebau
dė Japonijos, kada ji kariavo 
Mandžurijoj? Kodel-gi ji dabar 
baudžia Italiją? Kada jis kal
bėjo, viešpatavo baisi tyla. Ka
da jis užbaigė, nei vienas ne
plojo.

Niekas į barono Aloisi kalbą 
neatsakinėjo.

Didesniųjų valstybių atstovai 
užrekordavo savo pareiškimus, 
kad jie butų žinomi istorijoj.

“Dabar pradėsime veikti”, 
pasakė Anglijos atstovas Anta
nas Edenas, “ir aš turiu parei
kšti, kad Anglijos valdžia yra 
prisirengusi pilnai dalyvauti to
kiame veikime”.

Rusijos atstovas Vladimiras 
Potiomkinas pareiškė, kad ir 
jo valdžia išpildys savo paža
dus.

Laukiama, kad į keletą dienų 
prasidės Italijos baudimas — 
išpradžių švelniau, paskui aš
triau.

Specialis Baudimo komitetas 
nutars kokios bausmės pirmiau
sia bus vartojamos.

Anglijoj bus nauji 
parliamento 

rinkimai
LONDONAS, spalio 10 d. — 

Anglijos kabinetas nutarė pa
skelbti naujus parliamento rin
kimus, kad davus progos Ang
lijos žmonėms išsireikšti, ką jie 
mano apie Anglijos valdžios 
nusistatymą bausti Italiją.

Dabartinis parliamentas turi 
susirinkti spalio 29 dieną, bet 
bus sušauktas savaitė ankščiau. 
Susirinkęs parliamentas bus 
greitai paleistas ir rinkimai ] 
parliamentą turės įvykti lapk
ričio 28 dieną.

Aišku, kodėl Anglijos valdžia 
tą daro. Ji bijo, kad baudžiant 
I tai ji ją gali prireikt uždaryti 
Suezo kanalą ir užblokaduoti 
Italiją. Tas reikštų karą. O 
karui vesti Anglijos valdžia no
ri visų žmonių pritarimo.

Iš kitos pusės, kadangi An
glijos žmonės šioj . vąĮandpjthfc 
bai priešingi Italijai, Anglijos 
valdžia tikisi lengvai laimėti 
rinkimuose. Valdžios kritikui 
sako, kad valdžia čia neteisin
gai nori pasinaudoti susidėju
sią pdėtim,, ir pravesti parlia- 
mentan daugiau torių. Darbo 
Partija juk ir taip pritaria val
džios politikai Italijos baudime. 
Tai kam čia dar rinkimų?

Ethiopai ima atgal 
Aksumą

B

ETHIOPIJA.— Nujausdami, kad italų bombiniai lėktuvai žada padaryti jiems vizitą, Aduwos 
gyventojai iš anksto apleido miestą su 'visu turtu, arba tiek jo, kiek galėjo panešti. Paveikslas 
perduotas Amerikon per radio. '

Padėkos Teleg 
Amerikos Lietuviu
Iškilmingai pagerbdami Vaitkų, 

lietuviai širdingai dėkoja 
Amerikos lietuviams

uno
S

4>

gauta

Italai jau užmušę 1000 _duodvei<ižių : ■

Italija kariausianti 
prieš visus

RYMAS, spalio 10 d. —Ita- 
' lija stos į karą prieš 51 vals

tybę, jeigu tik tų valstybių 
blokada pasidarys pavojinga 
Italijos gyvybei. Taip šiandien 
pareiškė vienas oficialis vai- 
betoj as.

ADDIS AB AB A, Ethiopijoj, 
spalio 10 d.—Oficialiame val
džios pranešime yra sakoma, 
kad jau trečia diena eina kova 
už atėmimą šventojo ethiopų 
miesto Aksumo. Ta kova ma* 
tyt dar nepasibaigus.

Ties Gara Altą susidaužė ita
lų aeroplanas ir trys italų la
kūnai užsimušė. .Gara Altą 
randasi netoli Makales, kur pa
sitraukė ethiopų armija iš Adu- 
vos.

Iš gautų čia pranešimų ma- 
tyt, kad italai imdami Aksu- 
ma, nebombardavo.įkeistų obe
liskų ir leido minykams pabėg
ti su savo šventenybėmis. Rei
kia žinoti, kad Aksumo miestas 
senesnis dar ir už Rymą. Ak
somas buvęs jau kelių šimtų 
metų senumo, kada Rymas buvo 
įseigtas.

2,500^
* ■tf”’ ■' ■■-**' ....... ,

ASMARA, Eritrėjoj, spalio 
10 d. —Iš italų vyriausios sto
vyklos Ethiopijoj šiandien pra
nešta, kad i paskutines aštuonias j 
dienas italų kariuomene užmu
šė 2500 . ethiopų, o kad itąlų. 
pusėje buvo užmušti tik du “ka
rininkai Ir 100 karininkų ir ka
reivių buvo sužeista. Iki šiol 
italai paėmę 600 ethiopų į ne
laisvę. -

Tigro provincijoj žmonės da
bar suteikia maistą italų armi
jai. Išpradžių nepasitikėjo, bet 
kada patyrė, kad italai moka uz 
pristatytus gyvulius, jie atva
rė pas italus daug jaučių. Ita
lų kareivai valgo itališką zupę 
ir kenuotą mėsą. Kiaušiniai čia 
pabrango iki 3 centų už tuziną.

Vietiniems žmonėms už mais
tą italai moka Mai-ijos Theresos 
taliarais, kurių jie atsivežė iŠ 
Italijos.

Ethiopai rengiasi 
ginti savo sastinę

Karalienė važiuos ten, 
kur karalius važiuoja

pabėgo iš italų 
? armijos

1

.. .4-

KapoŽinios
■■ Oi

STd R R Sž
Chicagai ir apielinkei’ federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra. Po piet atšils. Vėjai 
pasisuks iš pietų pusės.

‘ Vakar Chicago j e 12 vai. tem
peratūra buvo 47°.

Saulė teka 5:57, sėda 5:09.

LONDONAS, spalio 10 d. — 
Ethiopijos karalienė Menen ren
giasi keliauti į frontą kartu su 
savo vyru imperatorių Selassie. 
Paprastų karininkų pačios tą 
patį daro—^keliauja į karą su 
savo vyrais. Addis Ababoj jau
nos mergaitės maršuoja gatvė
mis, reikalaudamos, kad joms 
butų leista lydėti karalienę ar
ba stoti į kariuomenę. Impera
torius Salassie gal važiuosiąs j 
Hararę. /

ADDIS ABABA, Ethiopijoj, 
spalio 10 d.—Įvairių Ethiopi
jos genčų vadai traukia savo 
pulkus prie Addis Ababos, idant 
apsaugojus Ethiopijos sostinę 
nuo italų.

Kattoš gubernatorius Ras 
Guetacho traukia prie Addis 
Ababos su 50,000 moderniškai 
apginkluotų kareivių. Dedžaz- 
mač Apte Mariam ateina su 
20,000 kareivių. Dedžabač Me- 
čača jau atėjo su 15,000 karei
vių ir pasidarė stovyklą. Wat- 
legos provincijos gubernatoriuš 
Makonnen Demissi, imperato
riaus giminė, ateina į sostonę 
su 40,000 kareiviiį.

Imperatorius paskyrė visą sa
vo turtą užsienio bankuose ir 
didelę sumą pinigų, kurią pali
ko jam jo tėvas, savo imperijos 
gynimui.

ADDIS ABABA, spalio 10 d. 
—Italijos aeroplanai vejasi 
1000 pabėgėlių kareivių iš Erit
rėjos. Tai Italijos armijos dę- 
zertirai. Iš ^erolanų italai šau
do į juos kulkosvaidžiais. Et- 
hiopai^gi pasiuntė pulką kariuo
menės pasitikt dezertirus.

Addis Ababoj jau sužinota 
apie Aksumo paėmimą.

Išrodo, kad italai jau pradėjo 
veržtis j Ethiopiją ir iš pietų 
pusėse. Italai metė bombas j 
tris ethiopų kariuomenės pos
tus prie Webi-Shebeli,?'Taffari 
Katama ir Gilamo. Užmušė 
daug žmonių. O paskui atėjo 
pranešimai, kad itąlų spėkos 
eina pirmyn Webi-Shebeli fron
tu.

Garaaltoj vakar nukrito ita
lų aeroplanas. Du žmonės buvo 
užmušti, o dtt mirtinai sužeisti.

Italijos ambasadorius dar te
bėra Addis Ababoj. Ethiopijos 
valdžia reikalavo, kad Italijos 
diplomatai išsikraustytų kaip 
galima greičiau. Bet italai ne
siskubina. Į užmfetimus, kad 
Italijos pasiuntinybė vartoja 
radio propagandai, italai parašė 
atsakymą, kad tas netiesa. Tai 
ištkiro nepaprastas atsitikimas, 
kad italai jau daugiau kaip 
savaitė veda karą prieš Ethio
piją. o jų diplomatai vis dar 
naudojasi Ethiopijos svetingu? 
mu. Panašiai pasielgė tik ja* 
ponai 1932 metais, kada jie 
bombardavo šanghajų, o jų dip
lomatai sėdėjo šanghajuj.

Italų kariuomenė jau 
užpuola Ethiopija ir 
iš pietų pusės. Bom
bardavo tris ethiopų 
kariuomenės \ punk- 

: tus ir užmušė daug 
ethiopų.

Italai pripažysta, kad 
ethiopai buvo jsiveržę 
Eritrejon, italų že
mėn šiaurėje. Jie bu
vę atmušti.

Italijos laivai 
■vengiami

Spalio šeštą dieną (Oetober 6) iš Kauno 
New Yorke sekančio, turinio telegrama, kuri paštu per
siųsta į Vašingtoną: •

“Kaunas 6 spalip 1935. ;
Lietuva — Žadeikis — New York
GAUSINGAI SUSIRINKĘ TEATRE, ORGANI

ZACIJŲ ATSTOVAI IR KAUNO VISUOMENĖ DA
RIAUS GIRĖNO TfcSTAMENTO VYKDYTOJUI, 
VAITKUI • IŠKILMINGAI PAGERBTI PRAŠO PRI-; 
IMTI KARŠTUS SVEIKINIMUS IR NUOŠIRDŽIAU-j 
SĮ DĖKINGUMĄ TAMISTAI, FELIKSO VAITKAUS- 
TĖVAM, KONSULUI KALVAIČIUI, ALTASS VADO
VYBEI, PIRMININKUI GRIGAIČIUI, VISAI SPAU
DAI, DARIAUS GIRĖNO PAMINKLO KOMITETUI 
CHICAGOJE, VISAI AMERIKOS LIETUVIŲ VISUO
MENEI DUOSNIAI RĖMUSIAI ANTRĄJĮ SKRIDI
MĄ IR ĮAMŽINUSIAI PIRMĄJĮ KILNIU PAMINK
AU.

PRIĖMIMO KOMITETO PIRMININKAI: 
' BURMISTRAS MERKYS,

- ■ t - 1 ■ * PROFĘSQRIUS ZEMJUSTS, ..
' ’ KAPITONAS MITALAS.!!

Ši telegrama yra beabejo vaisius to entuziazmo, ku
ris yra apėmęs Kauno gyventojus tyšium su Felikso 
Vaitkaus atvykimu Kaunan. Lietuva aukštai ir vienin
gai įvertina Amerikos lietuvių pastangas ir transatlan
tinio lakūno F. Vaitkaus kilnų heroizmą, kuris atnešė 
garbės visai lietuvių tautai ir tūlos' praktiškos naudos 
tarptautiniai, aviacijai.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
INFORMACIJOS SKYRIUS.

1000 juodveidžių Itali
jos kareivių su gin
klais perėjo ethiopų 
pusėn. Italų aeropla
nai juos vijos ir šau
dė. I

Nepatvirtinti praneši
mai sako, kad ethio
pai bando atsiimti nuo 

, italų Aksumą.
■- '■ ------------- - ■ . ,

SNICEA, Francijoj, spalio 
d.—Kadangi prezidentas Roose- 
veltas patarė amerikiečiams 
nevažiuoti Italijos laivais, dau
gelis Amerikos turistų, kvyku
sių iš Amerikos italų laivais^ 
skubina susirasti kitokius 
vus gryžimui’f Amėriką.

/lai-

Italai neįsileidę 
ethiopų Eritrejon ___ ■ . ■ >
RYMAS, Italijoj, spalio 10 

d.—Iš karo fronto šiandien pa
skelbta, kad 20,000 ethiopų ban
dė įsiveržti Eritrejon ir atkirs
ti susinešimų liniją šu Aduvą, 
bet ethiopai buvę greitai atmuš
ti. Atmušė juos kariuomenė ir 
bombasvaidžiai aeroplanai.

Išskyrus šią žinią, daugiau 
pranešimų iš karo fronto šian 
dien nebuvo. Matyt italai kon
soliduoja savo spėkas, o Beni
to Mussolini žiuri, ką tautų są
junga su savo nutarimais ga
lės jam padaryti.

Ryme visi labai džiaugiasi, 
kad Austrija ir Vengrija nepri
sidėjo prie tautų sąjungos nu
tarimų. Austrija dirba ginklus 
Italijai, o Vengrija pristato Ita
lijai daug kviečių.-

Graikija grąžina 
sostan karalių

Pieno streikas
ATHENAI, Graikijoj, spalio 

10 dt—Iš respublikos Graikija 
vėl vįrto monarchija.

Graikijos respublikos prezi
dentas Aleksandras Zaimis re
zignavo, o jo vietą uėmė gene
rolas Jurgis Kondylis, monar- 
chistas, kurs visą laiką darba
vosi, kad sugrąžinus sostan iš
vytą Graikijos karalių Jurgį 
Antrąjį. Po prezidento rezig
nacijos taip pat rezignavo ir 
premieras Panagis Tsaldaris. 
Prėmiėro vietą taipgi užėmė 
gen. Kondylis ir apsiėmė suda
ryti naują valdžią.

Generolas Kondylis telegra
favo išvarytam karaliui Jurgiui, 
ka d jis pasiimtų aeroplaną ir 
kuogreičiausia skristų- užimti 
savo sostą, kurį jis buvo pri
verstas apleisti apie 12 metų 
atgal.

Monarchijos atsteigimą Grai
kijoj turės patvirtinti seimas, 
kurį pats generolas ' sušauks. 
Taigi monarchijoj atsteigimas 
išrodo užtikrintas.

Belgija nepadės Italijai

Chicagos apielinkės. farmeriai 
yra tvirtai pasiryžę laimėti pie
no streiką, nežiūrint, kad prieš 
juos yra smarkiai kariaujama.

šiaurinės Indianos ir Wis- 
consino day^ nestreikavusių far- 
merių lokalai ketina prisidėti 
prie streiko.

Ohio farmeriai 
streikieriams, kad 
pieno Chicagon.

McHenry paviete
streiko rėmėjų užėmė kelius ir 
daboja, kad niekas nevežtų pie
no Chicagon.

užtikrino 
jie nesiųs

apie 1000

BRUSELIS, Belgijoj, Spalio 
9 d.—-Italijos valdžia praš$Bel-( 
gijos valdžios, kad ji apsaugo-, 
tų italų interesus Addis Aba
boj. Belgija atsakė Italijai, kad 
ji negali to padaryti, nes ji 
priklauso tautų sąjungai.

RYTOJ-
“Naujienose” tilps

DR. KIMBALL’O PAREIŠ
KIMAS

apie Felikso Vaitkaus skridi
mą. Dr. James Kimbajl yra 
meteorologas, kuris \yisą 
vasarą teikė lakūnui Vaitkuj 
patarimus apie orą ir piešė 
jam oro žemėlapius virš At- 
lantiko okeano ir šiaurinės 
Europos.

Savo laiške, kuris tilps ry
toj “Naujienose”, jisai paaiš
kina, kodėl lak. F. Vaitkus 
negalėjo išskristi ankščiau 
ir pasako savo nuomonę apie 
įvykintą lakūno žygį.



Penkiadienis, spal. 11, 19ŠS

PinSBBRGH’O NAUIENOS
SSCSSžSfiSž!

LIETUVOS
Dr. J. Bįaltrušaitienė*. A. 

L. T. Ą. S. SI Pittsburgho Sky
riaus iždUpiiĮkė, kuri (^alyvavo 
Pasaulio lietuviu Kongrese ir 
atstovavo ALTASrSį pittsbųrg- 
ho Skylių, važiuodama į Lie
tuvą pareiškė, kąd pąsyeikm- 
sianti lakūną Vaitkų Lietuvoj 
Pittsburgho lietuvių vardu, 
kaipo Amerikos lietuvių geyos 
valios pasiuntinį- ir didvyrį.

Pasirodo, kąd daktarė savo 
duotą žodi iriaikS: sutiko* į» 
pasveikino lakūną Vaitkų 
Kaune Pittsburgho I lietuvių 
vardu.

Daktarė nuo kongreso užsį- 
darymo yra ptažiaj aBV^Į!^K8d;^“^u^no 
jus Lietuvą ir daug patyrus ° 
apie Lietuvos žmogių padėtį. 
Laiškas rašytas Vaitkaus su
tiktuvių išvakarėse. Rašo 
taip: 'i

Kaunaą, 
Rugsėjo 22 d.

Gerbiamas ponas Bakane • 
ir Jūsų visa šeimyną : . -

Labų dienų iš Kauno- nuo 
visų lietuvių, ypatingai' nuo 
manęs ir Antano Ęaltrušaidąoį. 
Šiandien- rengėmės į Vaitkaus!’ 
priimtuves. Radię pranešė 4» 
yaL po pietų susirinkti yį- 
sįerfis į prįhntuvęs. Visi liko
me suetektriauotb Apie tai 
parašysiu daugiau, kai dau
giau kų sužinosiu) apie Vąįt- 
kaus ątąkri’damą. Važiavom iš 
Amerikos* į čia kartu pulkais, 
o dabar įau visi išvažįuėjįo,; 
likau- Kaune, tur bu»t, aš viena 
amerikietė kongreso atstove. 
Ir jau 2 mėnesiai nejučiomis 
praslinko nuo; iškeliąvimo.

Per tuoą du mėnesius daug

rife norėjom, tai rankas kėlėm 
užgiri ant, ęt kurie nenorėjam* 
tai benįt pąžiuitSfeųiH kaip kiti 
kelia ją$ Bųsi| |ąųi i^^iųuo- 
ti iš fcaifr ąkUudJ
žiai be jokio pasipriešinimo 
.viskas vyko ir *pąsįb,ąigė.

Vaišės m fonografas., ' 
Kąsfeąk vaišių; tąi dų sąvo 

gyvenime tiek jų nepatyriau, 
kaip čioty — visos organizacį- 
jus stengęsi ęąyirišįntį ir 
'j mus prisistebėti 4r isklausy- 
,tu Q mes, kaipo geri patrio- 
tąį, kąę} kartaįa yą^ęįęųą. nesu
drumstus^ pasistatėme. savo 
įouogrąfą šįmutįy kuris nesi-

• mus są- 
VO gražiomis frazėmis, “iškal- 
bingumu0 švietė, žavėję. Ne
mariau 20 prakalbų jo pasą- 

(iįyįų prisiklausėme ir “giliai” 
jp žodžiai visiems įsmigo.

. Suvažiavime sutartinai bal- 
’ savo vįs 50; iki 60 už ir- 8 

. 'prieš^ bųvo tO5r atsfeyai:
Kunigėlių, taį kaip bičių

nių apie Vaitkaus atskridimę. p^ad nežinau kada grįšiu1 na* 
Tad yra ir piridėčkas prie mp. Dar daug turiu apva-,

.laiško,, rašytas rugsėjo. 23 d. žitfoti, tik gaila, kad nepasie- 
■miau su; saviih: žięuMn$W 
b.užįų įr pąltp.

Viso labo, J. Baltrušaitiene. f • • • • < 1

Dar daug turiu apva-

ląvUyje. Vienąs net ilgą liežu
vį atsisukęs visai publikai pa- 
rodę, tai tas buvo iš Urugva
jaus ir yra įtariamai tenai 
šmugelį padaręs... Mačiau, 
■kaip davalkinai apspitę gįęs- 

jį ir stįklęlį vis: dapildinėjo.
I Kaip, patinka Lietuva?

Bet nę tai svarbu jums žį- 
aoih — jųs> be alp.ęjo, kaip 

’įt visi norį žiųotų kaip1 man 
'pątniką Lįętuvą? Man l’ąbaį 
patinka šalis ir žmonės, bet 
'viešpataujanti politika tai ne
patinka.

j Ąuvąų Naumiestyje prie Dr. 
•V* Kudirkos kapo ir prie pa-*

6U-Ą. Baltrušaičiu, kad Kudir- 
La daug darbo,-sunkiais caro, 
jlą^fiąi'ą nuveikė ištiuosaviniui 
Lietuvos.. Buvau Mąrijampo- 
.įėj priė Žemaitės kapo; Be- 
.dįėvę pąĮąi^^ta katalikų ka- 
'pinėse,, gęriąusioj vietoj* Ęu- 
ditka irgi bedievis katalikų' 

. Skapuose.
Buvau? Klaipėdoj? prie žuvu-z 

‘Šių už krašto nepriklausomy- 
bę kovose kapo—kapinės tąi 
'puikiausias sodas. Dejom vai
nikus ant nežinojųo kareivio 
kdpo Kaune, jau buvau pen
kiose? Jm^nyčiosęKaune Vy
tauto, Gedimino 14-to šimtme
čio, JJąųĄdęjičio apylinkėje 

metų,. Gižų ir Garliavos. 
'.Buvau Kauno mokykloj ę ię 
miestelio mokykloje ir uni- 
vey&ifeįą ą? įigoninesę ir ka-

vandens uutękSiu į- j(ura> daug mieste lęąlbėjĄųsį
pergyvenau iOaug patyw^ ,u k..^
už vis daugiaiišia-—tai- lietuvių 
veidmainystes. Kiek jų ir ko- 
kięs pąkalbęsim. gyvu žodžiu. 
Dabar pasistengsiu papasako
ti apie musų pono Karpiaųs— 
važiuojant laivų į kongresu— 
tokius nonsensus pasakotus. 
Buk “Lietuvoj! per paskutinius- 
3 metus politinių kalinių pa
sodino y kalSjiįnus 4 iš viso/’ 
Graži skaitlinė, an n®?/ 
“Vaitkus ir Naujienos trans
atlantinį skridimo .skymą su
galvojo pasipinigavimui, išvi- 
liojimuį iš gerašįrdžių žmo
nelių skatikų.’*

Pasakius jam kad tai kor
poracija, O/ ne ąsmęnįnįą, daly
kas, šfaį ką jis ajkjętp. “Tąi 
lyg aš nežinių, ką tas* ręiŠ- 
kią. Mes ęlęvelandiečiai su-f
tverėme korporaciją, o kas ži- stovyklose iir kaw
no kiek pas mane ateina pini- i? parodoje it

Niekas, nededa mokytose ir inai-
kontrolės ant jų?* Reiškia, ta-4^ fabrike ię muziejuose, 

čįųrįiopįęs galerijoj^ operoj 
įV tt- '

' Suradau; sąvo tėvelių gim- 
. ’tąyiętes įję tėvo gimines, m<> 
(tįųęs įr močiutės, —• taippąt 
visur pąvaišino. širdingiausia. 
.Pas Baltrušaičio gimines taip- 
pat lankiąusi įr. pas daugelį 
kitų; ypatįngąi manę vaišino 
•Dr. F. Matulaičio sesutė, po- 
mia Rimšienė, taip pat ir Dr.
• Matulaičip brolis. Lankiausi 
įpas dvarponius Gugiuš ir pas 
‘poną Antaną Laįį1—visur yje- 
inaė Širdingumas. Daug kur sti 
ašaromis skyrėmės, pabuvo- 
įjus keletą dienų.
i Sų; advč Bufetais ir neleng* 
:Vto Luvo atsiskirti. Mačiau mą- 
jžažemių ir kumečių būklę-, 
niekur neradau to vargo, apie 
kurį taip kalbama Amerikoj. 
Čia visi kalba : valgyt, turim ir 

laivu su manim kartu 9^1 fruksta. O
jpai.Tu, w ^ ™ pas mus- Ąmęrikoj tarp bied-

Ąė valgyt, nė pini-
W W 

7-Dr.. Johąnna, Baltrušaitienė.
&is ’ laikas* nebūva išsiųstas 

VISI 15KUIIUYU rugsg-Q 24 iš Kauno.

gų. Niekas* nededa jokios'

sai Clevelando “milžinas^ pa
gal save ir kitus' sprendžia; 
Viena šydelka išA Alytaus klau
sė tų nesąmonių ie bandė jo. 
kvailumus užginčyit Bet vėl* 
tui* Tas ešeriukas menkas, bęt 
dygįųs ir prilips galą, kada 
nors,—ne vienas, toks ponias, 
šiandieną kampe sėdi -visuo
menės pasodintas.

Išplaukiant į kongresą, jis. 
tapo apdovanotas Gedįnmo 
ordenu, tai laive tąip išdidžiai{, 
nešėsi, kad rodėsi baidosi Įda
vęs. Kalbant apię, ordeną ir 
Griniaus atidavimą ordem>, 
jis vėl griežtai užginčijo bpk 
tai esą® laikraščių; prasimany* 
ma% kad Grinius priėmęs^ tą 
ordeną; jam taip sakęs Lietu
vos atstovas. Tai; mųsų; lietu
vi škas vienas tipą®— w^o 
tveriančio, viską aędanM®.

Taip pat laiške įdėta lapu- 
kąs, kųrįs, ųžyąrdytas “Naujų 
Žinių” Ekstrą telegramą, da
tuotas rugsėjo 23 d. su didėliu 
.ąp,tgalyid-: “Nuostabus Vait- 
kąus Sįddteas.” 

i ’jfeje “Ekątoa Tęlęgrafoj” pa 
duodamos naujausios žinios 
apie Vaitkaus skridimą, svei
kinimai.

Vienas tikrai įdomus sveiki
nimas i A Škotijįos Manchestę- 
irio, pąsiųstąs “ĘltaF* Dr. Ką- 
škelįo* Skamba taip: ^Sveiki
nam tgįve, Atlanto ųugąl^to- 
jau, ii? Žindime laimirigai ^n-1 
jungti mus su musų Tęj/yųe 
Lietųuuy

Matytį, Lietuvos laikraščiai, 
nesųspėdami išleis^ eįtstra 
laikraščių numerių dėl Vait
kaus sltyidimo,. leido ęftst/ra 
telegramas ir įąs telegramas 
žmonės grąįbąįė ii? mokėjo po( 
10 oeoW

O pv Vitąitis sų Kąrpąvi- 
čiuių gFįžę išr Lietuvoj sutar
tinai pasakojo, kadi Vaitkus 
rengiamas antras, skridimas 
Lietuvoj esąs tik “gatvinė M“ 
juoka.’^

Bęt pasirodo, kad ta gatvinė 
pajuoka Vaitkaus skridįmG 
buvo nė kur kitur, kaip tilt p; 
p. Vitaičio ir Karpavičiaus 
gaivose.., • . ■ t

Dr.. ĘnLtrušajtienčs laiško, 
pi^idečkgs.

Dr. Baltrušaitienė nesulau
kusi Vaitkaus x atskrendant,, 
.lankėsi žemės ūkio parodoj 
ir rašo:

“Panedelis, Žemės Ūkio pa
godoj Kaune.
- Na, tai Vaitkus -ir neatskri- 
do. Tukątaučiąl įmoi^jį susi- 
rio&O^ j aviacijoj-Jauką ir lau
kė.- Mes. buvome TdUvąžiavę 
dkb pusiaukelio, kada pata
rėm, kad Vaitkus buvo pri
verstas nusileisti Airijoj ir 
ilėktuvas sudužo, o pats lakū
nas gulįs hotelyj, ilsis baisiai 
pavargęs, bet sveikas.

Šiandien kalbama, kad jis 
ičia atvažiuojąs, žmonės labai 
jnusiminę; kai kas sako, 'kad 
ir ūpas esąs nupuolęs belau
kiant, Amerikos lietuvių tam
sybės apaštalams* niekšyščių ir 

’mehš pripą^akojus apię jį. 
‘Ąš gi vis tvirtinau ir tvirtinu, 
!kąd nębuvo ir nėra jokių ap
gavysčių su Vaitkaus skridi
mu. Z \ 
, Visa dieną landžiojau po’ 
'įvairius pavilijonus, ant aukš
tą kajuo stątytus, Liją ir pa- 
;gąda> purvai bet visur žmo
nių pilna. paroda nepraą- 
^tesne, jeigu negeresnę, kaip 
Ikad amerikinės esti. Išsta
tyta visokie augmenys,— sau
si, žali ir auginami. Gėlės, 
imedžiaiy linui ir šilkai? nuo? 
/auginiiųo, iki pabaigtos me
džiagos.

Jaunuolių rankdarbiai ir 
suaugusių išdirbamų baldų 
puiki paroda, nors įr nędįdę- 
lė. Maisto ir Pienoęentro; 
Žemės Ūkio Banko parodą* 
Universiteto paviljonas, muzi
ka griežia, žmonės, studentai, 
•ūkininkai ir miesčionys vaikš- 
’čioja ir stebisi. Čia irgi yra 
^pardavinėjami šilti šunyčiai 
J (bot dogs), bet nėra jokių gė
rimų, — kas butų visai pra
vartu.! '

.i Tai tiek turiu pridėti. La
bų dienų’ jums visiems. Pra- 

' neškit ir mano namiškiams,

aš nesu tikras tol, kol aš ne
girdėsiu juos kalbaųt.

: Teko girdėti Pittsburgho 
ąpytinkėje komunistą veikė
jus raportuojat draugijų susi
rinkimuose apie tas prakalbas' 
daug daugiau,, negu pęr pla
katus yra skelbiama.' Sako
ma, 'kad' tose prakalbose kal
bės ne tik Ąbekas, Pivaronas, 
bet yra pakviesta* tautiškas ku
nigas bęi ęymiškas kunigas Mi- 
rius. Reiškia, tikrą tikriau
sia bus “bendro fronto” pra
kalbos, kurios suvienys nė tik 
( Z ... . .... ’

bet ity taip smarkiai tarpusavy 
, kariąs j ^rius į-
tautiškus kunigus.

Tikri stebuklai daugiau 
ko, jfei tik taip įvyks.

IŠ DRAUGIJŲ j ■įįsJi®“™?®“®’ J?J)- 
VEIKIMO 4910 S. Michigan Avę.

TeL Kenwood 5107
VĄLANDOS: i

1 niio/ft iki 11 valandai ryto • 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Pittsburghe ir apylinkėj te ketvirtadienio.
SLA. kuopos jau pradeda išsi* ' p. 
judinti dėl auksinio* konkur*! V. A Sunkus 
so vajaus darbuotės. I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

('Valandos nuo 2" iki 4 ir nuo 7 iki 9 
į. -------------- vai-.. Nedaliomis jnuo 1<)' iki 12

Neu) Kensington, Pa.—SLA. _ 
T92 kp, spalių 12 d. Ukrainų 
svetainėj rengia prakalbas; ir Drę b. Biezis 

„feno. balių. Ęąlbętojais bus S. Bą-Į GYDYTOJAS IR CErcRUĘGAS
Y tu ,U P h ąs sroves, kanas ir Juozas Baltrušaitis, r 2201 West 22n(į Street 

gorintieji _ gWėti praMbaa, . ............. - * "
j i turi nesiveluoti, nes pirmiau- ftez. 66J

8343 South H«l#ed SL 
Tel. Boulevard • 1401

Phone Canal~6122

CHIRURGAS

nie- (Tasa nusL 3-čiam)

Lię, ? ■ Praeitume “Keleivio” nume
ryje teko, skaityti korespon- 
ideneijas iš Gonn. valstijos, 
■kur yra aprašoma komunistų 
•delegato Mažeikio iš pasaulio 
ilietuvių: kongreso prakalbos.
i Tenai rąšoma, kad Mažei
kis savo kalboje liūdnų vaizdą 
ipĮešęs apie Lietuvos darbinin- 
:kų pądętf ir užbaigęs tą savo, 

; kąlbps dalį prašę aukų Lie- 
įųvos darbininkams; Buvę su- 

j^nktą* net $1'7.00, Antroj sa- 
jva- kalbos dalyj Mažeikis, ži- 
jnon^a, akėjo tautininkus ir ki- 
jtus, kas tik nepritaria komu
nistų bendram frontui. Aukų 
'rinkęs “pavargusiems” Lietu
-vos darbininkams, kurie trį- 
jnasį apie Brooklyną ir Ghi-.

Komunistai rinkdami au
kas Lietuvos darbininkams

1 1 1 1

RENGIAMA BENDRO 
FRONTO

PRAKALBOS
Solio Pittsbųrglv, Pa.

tuvių Mpkslo Draugystės sve
tainėj spalių 13: & Yra 
giamos “bendro fronto” pra
kalbos. Kaibėtdjąi busią 
’munistų delę^BLt^i1 dalyvavęs?l‘ 
iPąsaulip |$^wių kongrese 
Abekas, Pįttsbųrgho lietuviu 
idraųgij,!! djeiegatįs ’p. Petoąs, 
iPivaręnas ir < kiti; 
s Jei . Ąbęjfcųjsv • ir 
kalbės nuo Vlenų pd^iiidų, taį 
įį>ė ąbejdnės, bus |jUUmw yąsį?- 
JtlaUsy4* Tai Mus dvi skiteįįp^ 
gos nuomonės iš kongreso, 
iapie kongreso darbuotę, apie 
Lietuvą ir ąpįę viską, ias< tik 
/rišasi sų jų kelionę Lietuvom 
Ką vienas pęįįęš, tai kitas girą. 
Komunistų delegatai, grįžę iŠ 
ikongreso, per savo spaudą įr 
prakalbas kad tarkuoja tai 
įtarkuoja Pivaroną, Karpių, Vį- r .
Uaitį ir kitus tautininkus dęl j nepasako kokiais keliais jie 1S 
gurkšnojimo ‘ Šampano pas ;. aukas siųs Lietuvos dar-| 
Į Smetoną ir dęl t kitų dalykui, ‘bininkams. Jei “
įPivarono da nętęko .girdėti Liausiu tai gauna atsakymą, Į _ 
kalbant,1 kaip jis atsiliepia 
apie komunistų delegatus pa
sauliniam kongPese., Bet ne- 
•klysiu pasąkęs, kad jis su ko
munistų nųomdnčmis nesutin
ka ir jis yra kftokiios nuomo
nės apie Lietuj 
apie Staięttmą:į|| 
tai." ‘

Jei tik viskasį Į^ųs ištesėta; 
kas yra žadama prakalbų ren
gimo plakatucrse, tai, be abe
jonės, bus įdomios prakalbos. 

|Tš anksto nieko nesakau ir. 
apie tai pakalbėsim po pra? 
kalbų, kaip viskas buvo ir pa
vyko.

Kad
w kalbė^ tose įSraka^bsė, tai 
visi galime butikri,— ne
būsim suvilti. f Ęet kaslink ki
tų žadamųfeaii^įojų, tai; bent

š o ypatingai 
sgu komunią-

žiavo Pivaponas, TredĮtokąs, 
Karpįus, Vitąitis. ir kiti Šie 
'■ ./ ...*.- - .. ..
rikieciai turį įsigauti į komite
tus įr matote iš suvažiavimo, 
visi iškariavo vadovystę.4 O k*

■

1 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

15340 So. Kedzie Avenue

MALEVOS
j LUcurIos nuo bankrotu h* nUo galam

Čia 
galite 
visada 

■utaiipyt!
' • • apie ’ f 

Tūkstančiai malevos galionų, žinomo! 
visoj Šalyj, pardavinčjamoi kitur visur 
iki $3.00, < musu Ofl
irnfriA tik __________
$2.50 vertė*- mąlev.a <Cf 
grindims ---------------------------*
5 galionai skysto cemento 
stogams -------------------------- * * ■
$3.00r slidus, baltas $1.50 
enamel -------------------------- :—
Didžiausias .ir geriausias pasirinkimas 
malevų ir enamel visame mieste — 
viekas nuo 1/3 iki 1/2 pigiau. 100% 
garantuota arba grąžinami pinigai. 
Pirkit artimiausioj krautuvėj.

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1057 MIIAVAUKEE AVĖ. 
6830 S. HAE8TED 8T. 

2274 ELSTON AVĖ. 
TolėfonaU Arniltage 1440. i

ant visų. 
Žinomų

ViBOl 
ialyj 

maleVų

iia. ir nedėl. pagal sutapti 
63T SO. Califomia Avenue 

. Telefonus Republic 7868

Tėl; Office Wentworth 6330
, ,* Rez. H/de Park 8395 t
Dr. Šisanna Sfekis
Moterų' ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted Si. 

Valandos 1—4 po pietų; 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas ; , L/'1 

f 4645 So. Ashland 
arti 47th Street

Dr, Strihol’is;
Gydytojas ir, Chirurgas 
Ofisas 46« SO. ASHLAND AVĖ. 

OfišO val.:Nub 2ikiAyr nuo 6iki8 
i iMTATTi miT—7’77” I vak. Nedėlioj pagal sutarime.ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 

imb. 1431-1434—TeL Central 4411-2 
imu oflšas—3323 So. Halsted St. 
'alandos. vakarais nuo 6 iki 8:30.

TeL Boulevard 1310. 
bininkams. Jei kas jų už- Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— .

.................. * 1 pagal sutarties.

Dr. T. Dundulis /
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS y

4157 ARCHER AVENUE
Telefonas Virgiųis- 0036

Ofiso valandos nuo 2-—4 įr nua t
64-8 v. vak.Nekėlioj pagal sutarti

... ........ ............. , .................................................................., j ..... Dentistas :
kad slaptais keliais. O tie TrtTjVr R RftRDRN • ■ Valandos nuo 9-9- - . o 
slaptį keliai, kiek yra žino- J Vil.lv ik ijVliljJjli 242ft West Mįarąuette Roa4 
mą iš patyrimo,“ toliau nesie- 2201 ADVOKATAS d ąrti Westerą Avė. Ęęmlock 7^28
kia, kaip Brooklyną ir Ghiea- Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. j 
eta. , __  y b Vakarais: pąuedėlio, Seredos ir

1 Petny&os 6 iki 9. .
Telefonai Ganai 1175.

Namai: 6459 S< *Roękwell Street 
Telefonas Republic 9600.

- --------- -—• r'.,■ r' ’ 1 .1.1.1. i     i J^F8^iW“N-iiose’L
■ Telephone: Boulevard 2800

. ............  j JOSEI“H .E GRISII
1:4631 ^SOUTH ASHLAND AVENE 

Res. 6515 Šo^ Rockwell -St. 
Telephone: Republic 9723

Fhysical Therapy 
and Midvvife .

6630' S.' Western'

" AKIŲ SPEOALISTAI 
gimdymo; namuo 1 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
elec.tric treat- 
ment ir magne- 

' tie blankete ir tt. 
t Moterims irmer- 
* ginoma* patari

mai dovanai. ,

Į

Ill.llil itl .1,11 ■.i.lI..IĮ»,.Į,.i»>|ll|ljJ,11Į!lj||ĮW l|>|. |,ĮHl.gilbllll«.te»IH ,Į. I I——— I,"   .1 II. I.IIII I I..,. 1,^.

Laidotuvių Direktoriai
v r ’-.T -.'TV - < . - - • • Į ' ' ■ .

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIĘNĄ IR NAKTĮ. 
Turime koplyčias Viseto Miešto pilyse.

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

X F. ĘUDEIKIS
4605-07 S. Hęrųiitagn Avenue Phones Jardą 1741-1742

LįeHAWICZ MUNŲS ''
2314 West 23rd Plane Phones Canal. 2515—Cicero 5927

, ■« ... K.. _v ... <1 a., r.!. .1 .'... , . . . - ■ ■ -  -      ' ■' - ’

i ' ■' XLnJLEVĮW^L
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

______   ■______________ ____ • . ‘ \ .. » • ’ ,   »•   ,l!

S. P. MAŽEIKA.
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

r A. MASALSKIS
3367 Lituanika Avenue Phone

1410 South 49$h Court Cicero Phope Cicero 2109 
■■■> i>[iuitaln į ' .........■iMĮįiįi i ■ ■■ i ii nu J......m ■ i i iiyn ariu liiiniiii.iHi.iyi i jflį^ifa. *1/ ■■ H............į.imi X,ii..,

— .i, ;<r * . "1 . . . ’ ' 7z”
iii i i i i Įiiiiy w 111 nv |i i

* ’ < “iL f* ve - V « t ' < u '• •’ » j > • » ' , > , . . , . •

J.F. R ADŽIUS
p̂ilone Canal 6174

_ ________________________________ ; , ■ ' . ' ■ v Į y

■ • • < ■■ ■ ». ' ■/• .• i’.—..-,,.— -

: Q6ft West Į8t^ gtreri

S. M. SKUBĄS
į . 718 West 18th Street Phone Monroe

..........  i. f A. Montvid. M. D.
t West Town State Bank Bldg.

2400 West Madison Street
'VąL 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

TeL Seeley 7330
c* Namų telefonas Brunswick 0597

..........n"W';n Ii........ » h , I .n hfai.*.. ,1. r,.,. ..j ..-..

CE PATARNAVIMAS ©IENĄ IR NAKTĮ

' v A

r 1Į,,!..—!t..„ ,į , ■ . I     ■ • I*1"^

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
• BOS* SL” :

jssn •w*>

•H

J *

JO

uinit

Tek Boutovard ’5914 Dienių ir Nakti ‘ • 
Ofiso valandos: nuo, 2 iki 4, nūa, 7 • 
iki 8:30 v. NedėJ. nuo 10 iki 12 a. m.

GYDYTOJAS IR CHJRgBGASl .
Į ’ Ofisas ir Rezidencija
i 3335 So. Halsted St
F , CHICAGO-. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
I N . 0 ■ < * : V ‘ *

Gerai lietuviams žinomas per 35 
Į metus kaipo patyręs gydytojas chi-

| Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaiku, 'pagal naū- “ 
jahsius ipetodųs X-Ray įr kitokius

• elektros prietaisus. . t
L Ofisas ir Labonatorijat

______ __  __ _______ 11034 W. 18th Sk netoli. Moqyin SL > 
Valandos nuo 10—12 pietų it

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.
j . TeL Canal 3110, .•

TYTp^vr A TnP^TGU ATFT Rezidencijos telefonai!DK. VAlllJori, Viri. Hyde Park 6755, ar Central 7464
■ LIETUVIS | —r—:---------- -—

f Optometrically Akių Specialistas. . .1 ->•’
Palengvins akių įtempimą, kuris Uf. 1,113068 bCffftl 

esti priežastimi galvos skaudSjimo, °
svaigimo, akiu aptemimo, nenniotu-
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 4729 So. A gnia Hq AVC. trumparegyste ir toliregyste. Priren- ■ **** ;
gią teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas .su 
eltektra, parodančia mažiausias klai-1 KT, 
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-, .
taisomos, Valandbs nuo 10 iki 8 v. va.?ar?;
Nedėlioję nuo 10, iki 12. **“*

‘Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
i mos be akįnįų, Kainos piginu 

kaip pirmiau,

'4712 South Ashland Av.
. ‘ Phone Boulevard 7589 L

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

___Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
į. Valandos nuo 10*—4. nuo. 6 iki .. .
Nedeliomiš nuo 10 iki 12 vai. diena. I rurgas ir akušeris..

CHICAGO; ILL.

8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
■ Draugijos Nariai;

2rto& lubos1 * CHICAGO; ILL. ' ’ 
OFISO VALANDOS:. <

[ I Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
. Į vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 1 
‘V Nedaliomis nuo 10. iki 12 

valandai: diena.
Phone MIDWĄX 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
1 4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos: -».■
! NųO 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po piietų 

i 7 iki 8 vai. NedSL nuo 10 iki 12 
L . Rez. Tetephon* FLAZA 2400

. Ofiso. TeL Boulevard 5913 
Rez. TeL Vičtory 2343
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis pagal sutartį.

Ofiso TeL Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel 91911

į Rusas- Gydytojas ir Chirurgas
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir Visų

; chroniškų tigru.
Ofisas 3102 So. Hnlsted SU

arti 31st Street
Valandos-: 2-^4, 7—9 vaL vak. Nedš« 

liomis ir šventadieniais 10—12 
' diena, ‘

Dr. J. Shinglman *
. PnaktUaioja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos to. * 
„ specialybę . _ _ „

• , 
vieta
tone Cicero 3656 d

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

1638 So. 50 Avė. Phone Cicero . . * 
(Jffic<4»M W. t3 .St . ,

• • - * ' ’ ... *'* , * 4 * t

A
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Pittsburgh’o Naujienos
(Tąsa iš pusi. 2-ro

šia bus prakalbos, o po pra
kalbų balius. '

Prakalbų tikslas — agitdci 
ja už SLA.

VietosAmbridge
SLA. 169 kp. ir iš Aliguippa, 
Pa., 247 - kp., bendrai rengia 
balių Ambridge, Pa., APLA., 
svetainėj spalių 12 d. ir kvie
čia SLA. 3čio apskričio vei
kėjus dalyvauti jų parengime 
ir pasakyti prakalbų už SLA.

zo Stalino valdžiai, reikalau
jant sustabdyti siuntimą karo 
medžiagų tiek Italijai, tiek ir 
Vokietijai, Lietuvos priešui ir 
sykiu reikalaut sovietų Rusi
jos žmonėms grąžinti civiles 
teises, sušaukimo seimo ir 
žmonių rinktos valdžios.

NAUJIENOS; Chicago, I1L 
.          , ,, r-~«. , ......... ...  

• . ■ . . ■ Į I

bininkai ir vienos organizaci
jos nariai, ir visi bendrai dir
btume vieną visuomenei naiu 
dingą darbą, bet ne visus to
kius draugus galima vadinti 
draugais. Dažnai yra taip, kad 
iš 100 tokių “draugų

Coal Centre, Pa. SLA. 95 
kp. laike mėnesį susirinkimų 
spalių 6 d. ir išrinko auksinio 
vajaus organizatorių B. Dur- 
šų, kuris yra pasiryžęs daug 
pasidarbuoti dėl SLA.

— Koresp.

“Gimė” nauja orga
nizacija

PITTSBŲRGH, PA. — Rug
sėjo 29 Lietuvių Mokslo Drau
gijos svetainėje susirinko iš 
Pittsburgho ir apylinkės apie 
50 rinktų ir nerinktų vadukų 
delegatais vadinam^, kurie 
buk atstovauja 40 lietuviškų 
draugijų.

Tuos vadukui čia sušaukė 
didesni vadai, ir , Visa didžiu
ma buvo bimbinio plauko ko
munistai arba jų pritarėjai ir 
“pagimdė” naują lietuvių or
ganizaciją vardu Pittsburgho 
ir Apylinkės Lietuvių Drau
gijų Sąryšis.

To sąryšio tikslas yra su
rinkti iŠ visų kampų visus 
Pittsburgho ir apylinkės lie
tuvius kunigus , ir jų gaspadi- 
nes, davatkas, • špitolninkus, 
laisvamanius, minyškas, tau
tininkus, socialistus, r skloki- 
nirikuŠ, a gegužinius, baltruŠąi- 
tinius, sandarlečiUs* it Visus 
kitus “paklydėlius” ir suda
ryti vieną labai didelį bendrą 
frontą kpyai ptrieš karą ir fa* 
šizmą.

Mat 
kęs bizni

bendros pastabos.
Tiesiosįąs linijos bimbinių 

komunistų vadukas ponas D. 
Lakavičiūs savo kalboje pa
sakė taip: “Visi lietuviai skir
tingų įsitikinimų turime vieš 
nytis j bendrų frontų ir į tų 
vienybę turiine įtraukti visus 
katalikų kunigus ir parapijom 
nūs. Juk tąi pas katalikus 
yra : diejelė spėka kovai prieš 
karą ir fašizmą, kuris visus 
žmones smaugia be pasigailė
jimo,”

O tai vienybei, anot jo pa
sakos, esą geriausi vaistai, tai 
demDkrątįjd ir tt.
\ Kitas bimhihių komuninių 
vadas, A. P, L. Ą. Centro sek- 
retdrius ponias 
nedrąsiai pasakė

Gasiunas, 
Mes (kas 

tie meš? A. A.) turime surast 
budus, sU kuriais būt galima 
visus lietuvius kunigus ir pa- 
rapijonyš »u iiiumis tvirtai su
klijuoti j vienų bendrų frontų 
kovai prieš karų ir fašizmų. 
O tais klijais-cementu gali 
bpt tiktai demokratija.”

Ponas F. Radžėris kreivosios 
linijos ptUseikinių komunistų 
vadukus savo kalboj pasakė 
daug teisybės. Bet ir, melo ne- 
stokavo. It štai jo melas: 
“Kai Vokietijoj fašistai įsiga
lėjo ir pradėjo smaugt komu
nistus, tai Socialdemokratai 
džiaugėsi sakydami,—kai Hit
leris iŠ smaugs komunistus, 
tai socialdemokratai4 neturėsiu 
„sau ppiiUhiU priešų ir tt.” 
(Melagi! Kur lt kada social- 
demokrhtai džiaugėsi, kai Hit
leris komunistus galabijo? A.

iš 100 tokių “draugų” darbi 
ninku galima teisingai, rfbvei 
dmainiaujant, vadinti 
gas, draugė tik vienų 
žmones, 
ponas, ponia. Todėl ponios A. 
Sliekienės tokis išsireiškimas 
visai nevietoj da ir dėl to, 
kad j iš peržengia demokrati
jos ribas ir vaduojasi dktatu- 
ra-—fašizmu, prieš kurį dabar 
komunistai bando sudaryti 
bendrų frontų su kitokių įsi
tikinimų žmonėmis.

Pittsburghietis ponas Nor
kus, Limbinių komunistų tie
siosios Unijos vadas ir tarp
tautinių reikalų žinovas, pa
sukę taip: “Lyga kovai prieš 
kąru ir fašizmų yra tarptauti
nė darbiųinkų organizacija. 
Visame pasauly ji turi 5,000,- 
900 pilnai užsimokėjusių duo
klės narių. Tai labai didelė 
£pėka, todėl ir mes, lietuviai 
turime prie tos lygos dėtis”. 
Toliau sako: “Lyga turi 6,- 
000,000 narių”. Da toliau sa
ko: “Lyga turi 8,000,000 na-

drau- 
ar du 

kitus reikia vadinti

Nutarėm tuojau surengi7* 
vienų didelį lietuvių masinį 
mitingų Pittsburghe. Bus pa
kviesti kajbėti . kunigai, ko
munistai ir kitokie poneliui 
vadukai. Ir, žinoma, jie mums 
pasakys, kad ponai, kunigai ir 
darbininkai esam visi lygus 
draugai. Žinoma, jie neužmirš 
paprašyti ir buržuaziškų do
lerių “darbininkų” reikalams, 
neva kovai prieš karų ir fa
šizmų. 0 kam tie doleriai bus 
sunaudoti, tai bus ne darbi
ninkų biznis žinoti.'

Kai buvo tariamasi, kada ir 
kokiu laiku reikės surengti tų 
masinį mitingų
rėjo po pietų, o kiti vakare. 
Tad A. Bačėnas sako: “Vi
siems gerai žinoma, jog kąi 
pittsburghiečiai rengia kokį 
nors svarbesnį susirinkimų, 
tai visada šaukiasi ir į toli- 
mesnes lietuvių kolonijas. O 
pittsburghiečiai paprastai sa-

tai vieni na

vo susirinkimus pradeda apie 
9 valandą vakaro ir daugelis 
lietuvių iš tolimesnių koloni
jų, kurie sąvo automobilių ne
turi, vakare apie 10 valandų 
turi skubintis į stotis, kad ga
lėtų pagauti paskutinį trauki* 
nį, busų ar gatvekarį ir par
važiuoti namo. Tai kodėl ne
galima tokį susirinkimų su
rengti po pietų. Tada ir toli
mesnių kolonijų lietuviai ga
lės kartu dalyvauti pittsbur- 
glrieČių susirinkimuose.”

Tada ponas D. Lakavičiūs 
įsikarščiavęs pašoka ir sako: 
“Mums nėra reikalo taikytis 
prie tolimesnių kolonijų. Tik 
\iies turime žiūrėti, kad tiktų 
čia vietiniams gyventojams ir 
it.” Gerai, visi “sutinkam”, 
xad esam “demokratai.”

I

Tai taip ir baigėm bendro 
fronto susirinkimų.

P. S. Man rodos, kad visi

šito bendro fronto susirinki- 
nio dalyviai aiškiai suprato 
kokiu tikslu komunistai savo 
politinę ylų; kiša į demokrati
jos maišų. 0 jeigu* jie neveid
mainiauja, tai tiesiosios lini
jos padarė labai kreivų užsi
sukimų,—tokį kaip arklio ki- 
jos pasaga. Vadinasi, išsižadė
jo švento Lenino tezių ir nuo

revoliUcijoš atėjo prie buržua 
ziškos demokratijos.

—Agurkiškės Antanas.

BERGHOFF ALUS 
BRIDGEPORTE 

VTĖNINTfiLfi VIETA PAS:

JOS. RŪTA .
3267 So. Halsted St. 1

Pelno Pasidalinimo KuponusTaupykite “Midwest Stores
$100 Cash Kiekviena Savaitę!

QPWTATTQ TčP ARTY AVIM AQ□1 JCjv'JL.£tl1jJL»3 lolL rkIVJL/lY Y JLLylriO
Pėtnyčioj ir Subatoj Spalių-October 11 ir 12

MIDWEST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS 
*« i*"* 

Svaro I 
Maišelis

.... 3 kenai 20^ 
......... 2 pak. 11# 

Q 1 sv. 90^

liiiisų vadukų susmu- 
Iii ; toreika ja d|a.; D a; 

bar pasirodo yra gera proga 
t am biziihįi pakelti 
šia n lis Vokietijos
Lietuva; ųž Klaipėdos kraštų, 
o jeigu tokis karas įvyktų, tai 
musų vadukai tikisi turėti la
bai gerų “Šienapiutę’ 
žuaziškų dolerių “pasišienau
ti”, neva Lietuvos i darbininjkų 
šelpimui-

karas • si

ur-

nimui

neatstovavo, bet kai reikęjo 
sudaryti pastovų veikiantį 
komitetų, tai nuolat buvo gir
dimas bipibinių komunistų 
pageidavimas: “Komitetų rei
kia sudaryti iš visų srovių.”

Komitetų sudarėm iš vie
nuolikos vadukų. Jo pareiga 
bus duoti paliepimus mažes
niems vadukams, rengti masi
nius mitingus, balius, vakarie
nes, kazirninkų pares ir tt. 
Vadinasi, visi vadukai bus 
biznieriai. Prie to dar buvo 
pagamintos ir priimtos pro- 
testo-reikalavimo rezoliucijos, 
kuriomis reikalaujama Vo
kietijos Hitlerio valdžios su
stabdyti visokį puolimų ant 
žydų, katalikų ir visų kitų, ir 
kad liautųsi kišusi savo nosį 
į Lietuvos valstybės vidujinius 
reikalus, o ypatingai Klaipė
dos krašte. -

Reikalaujama Lietuvos rea
kcionierių A. Smetonos vald
žios, kad grąžintų Lietuvos 
žmonėms eiviles teises, sušau
kimo seimo ir žmonių rinktos 
valdžios.

Reikalaujama Italijos Muš- 
solinio valdžios sustabdyti 
puolimą ant rytinės Afrikos, 
Abisinijos.

Be abejonės tos rezoliucijųs 
savo turiniu labai geros. Tik 
negerai, kad jų permažai pa
gamino. Dar viena tokia revo
liucija reikėjo pagaminti - ir 
pasiųsti Sovietų Rusijos JuO;

P-nas J. Mdžiukna abejodar 
mas pashkŠ: “Per praeitus 20 
melų buvo bandoma visokiais 
budais sudaryti visų srovių 
vienybe. Vienok visi bandy- 
Ipai jiuėidavb niekais. Dabar 

’’ i r pavy ks sudaryti bend- 
yiis fįobtSįs /- Ji visų v lietuvių 
srovių ji-' lt,” (Bet aš .tuo ne-

y P«.iifeiš A. ĘftČėrias pavadino 
gorilų' į. parįj ponu; Tad bįm* 
hiųe komunistė, buvusi liętu? 
iyių moterų progresysčių va- 
ydųkė, ponia >A. Sliekienė pa
šokus pasakė: “čia ponų nėra 
ir negali būti; čia susirinkę 
esain visi darbininkai, todėl 
vieni kitus turim draugais 
vadinti,”

1 Na gerai, “visi” sutinkam 
to sąryšio nariais būdami su
sirinkimuose, gatvėse ir visur 
kitur vieni kitus sutikę (kad 
ir veidmainingai sveikindami) 
sakysim “Draugas— Draugė; 
ponų ųebus; visi busime “de- 
mokrątai”, lygus su lygiais.”

Nors žodis ponas visur tin
ka ir niekam garbės ne paže
minimo nedaro, vienok poniai 
Ą. SJiekienei atrodo labai bai
sus baubas.

Nors mes visi butume dar-

Matote, tam žmogeliui gal
voj skaitlinės susimaišė lyg 
tai davatkai karunkos ir neži- 
nd kų kalbus.

Da jis daugiau pasigyrė: 
“Mes Pittsburgho lietuviai 
darbininkai turėjom suorgani
zavę iš vienų lietuvių tokių 
lygų kovai prieš karų ir fašiz
mu, bet dabar tos lygos jau 
nėra,—ji mirė. Todėl mes 
šiandien Čia susirinkę kitų to
kių organizacijų sutvėrėme, 
tik kitokiu vardu vadinsis, o 
tikslas tas pats bus ir tt.” 
/ Nors aš nesu pranašas ir 
labai bijau pasakyti vienok 
mųnąu, kad ir su šituo sųryšiu 
galės atsitikti tas pat, kas at« 
sitiko su komunistų pirmesne

DABAR GALIT PIRK
TI SAU RUKUS 

IŠMOKĖJIMAIS
UŽ C ASM KAINA

Dabar kožnas gali būti apsi
rengęs puikiausiai! Musų nau
jas “CaslvPrice 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—. - 24^
?29A«

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

TURNER BROS
Krautuvė at
dara atara., 
ketvergė ir 

subatos 
vakarais iki 9

. . :* l . ii įi /i 4 i K

Kamp. ROOSEVEI/r 
Rp. ir HALSTED ST;

CHICAGO, ILL. :

Krautuvė at 
dara nedelio- 
mis iki 5 vai. 

po pietų.

f M-k t* o*t V
Skausmų Pečiuote ar Sustirusių 

Muskulų Prahlinlmul / 
reikalaukit visame pasauly ■„

. pagarsėjusio .

PAIN.EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą Ir.tikrų ?

w J k± jl*l*Wnimų . • ' • ,

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius: 
? .Svederiiis dėl vyru, Moterų, 

Mergaičių ir Vaiku.
neria vilnones
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ 
Taiso senus pvederius. Parduo
dam vilnones gijas, storas ir

• plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavicia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.)
Tel. Victory 3486

Atdara dienomis, vakarais ir 
__________sekmadieniais.

ANČIA

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

\NG ACUS TC 
<S>T QOWM IKI 
TUE C'CŽ-CUE 

l 'GUE^..-

THE 
KINO 

5NANTS

bnter
TAIKI

Sutaupykite $CR 
an* *’so^,ll —

- Išdirbysčių

TYPEWR1TERS
Taiso—PARDUODA—Perdirba

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

■ ■ v • veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 I MĖNESI-
^TAIPGI NAUJI PORTABLE tYPEWRITERIAI* ,

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

Telefonas DEARB0RN 8444
TVOrUZDITED l . i i Iii W 1x11 iLlv

COMPANY
189 WEST MADISON STREET

A A T>mSTAR

A A / A KASDIENKAVA ŠVIEŽIAIr* SPRAGINTA!

“CampbelFs” TOMATO SOUP .........
JELL-0 DEZORTĄS Visų skonių ....
MARGARINE “GOITLNUT”

VACUUM • svaro OCa 
PAKUOTA________ kenas

CORN>I Golden Bantam “Butter KerneT___ No. 2 kenai 2 už 29c
— “FUJI”

... No. 2 kėnai 2 už 230
3 unc. bonka 2 už 190
5 unc. bonka* 2 už 250

P YČE S Californijos <.Fairplay” 2%‘fcnai 17c
■ --«•     i> n i ■«> •. - •. •». m»i w

“Elmdale” NEW PACK ŽIRNIAI No. 2 kehai     3 už 25c 
“Little Boy” SUGAR PEAS (Žirniai) No. 1 kenai    2 už 15c 
6Midwest” TOMAITĖS  .L.....L .......... ~2V2 kenai 2~už~27c 

“Bagdad” DATES p.%teSed 8 t1 unT S.k iullscK 1 1 J £4 U ■ UItC« P«*K« _

iROYAL BAKING P0WDER .............. 4~unc.~kenai 14ę
* t»t> * m A “TENDER LEAF” 314 uncijų 4 C-AJtvoA 1A 7 uncijų pak. 29c______ pakelis I w V
“Samco” MASON DŽIARAI kvortiniai
“Nash’s” MUŠT ARDA 9 unc. Ash Tray džiaras
“Pabst” CHEESE įvairios rųšies 1/4 sv. pak 
“Paradise” BUTTER CRAČKERS
“V. H. S.” CRACKERS .............. 8 unc. pakelis 100

KAVA “Del Monte

BEAN SPROUTS .....
CHOP SUEY SAUGE 
BEAD MOLASSES ...

SATINA
... sv. 23^
3 už 14<fc

AT? A ĮVYTAI SALDUS CALIFORNIJOS IOa

JONATHAN OBUOLIAI U. S. V.................. 5 sv. Į7£
RUTABAGAS ......  v.... -.............  4 sv. 10^
“DAVIES” FRANKFURTS .......... .............. svara^ Į9~ę
“Drexel Farms” BAKEt) VEAL LOAF 
LA FRANCE pak. —■■■■■■■ I. ■ ' ■■Ito     || Į . —!■   ii.     
DYKAI! 1 Šmotas Fairy Muilo1 su didęliu .pakr ar<5 mažais pakeliais

5 23c " ją 17c"'•rr,'W ■»■■■■ t ii.4 i. ii......................... i H H VYV > ’ i-'-      —     -

qtt xmn ATfGFl’ Prisiųskit 6. dėžių viršus;SLL V ĮJU b I dirbtuvę dėl indų ąbrūso pak. C J C 
DYKAI! 10c Bonka WELCH’S GRAFE JūJcE .u

American Family MUILAS .... 5 šmotai 28c
AMERICAN FAMILY PLAKĖS vidutiniai pakeliai 22c 
yy MINĘ ą kacic maistas......3 tolĮa.

SHUREFINE” DEGTUKAI .................. 6 dėžutgs 25C
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GENEVOJE YRA DAROMA ISTORIJA

Spalių mėn. 10 diena bus viena stambiausiųjų datų 
žmonijos istorijoje. Tą dieną susirinko atstovai 55 val
stybių, priklausančių Tautų Sąjungai, ir beveik vien
balsiai nutarė pritaikyti “sankcijas” (bausmes) Itali* 
jai už tai, kad ji, puldama Etiopiją, sulaužė savo iškil
mingus pažadus, duotus Tautų Sąjungai.
. Išimant nusidėjėlę, tik trys mažiukės valstybės, ku

rias Italijos fašizmas seniai kontroliuoja, atsisakė pa
remti Tautų Sąjungos nutarimą. Tos valstybės tai — 
Austrija, kurios krikščioniški budeliai yra Mussolinio 
apmokami tarnai; Vengrija ir Albanija.

Nėra abejonės, kad yra ir daugiau valdžių Europo
je, kurios simpatizuoja juodajai Romos diktatūrai. Juk 
dar taip neseniai Italijos “ii duče” buvo pranašas ir mo
kytojas daugeliui tariamųjų valstybės vyrų, kurie val
do žmones smurto keliu. Visi gerai atsimena, kad ir 
lietuviškojo Kauno važinėjo į Romą tam tikri kandida
tai | “tautos vadus”, ieškodami tenai įkvėpimo ir švie- 

> sos.
Bet jie nedrįso užtarti Italijos fašizmą. Jie buvo 

priversti išeiti prieš Mussolinio avantiūrą, kadangi jie 
žino, kad, jeigu dabar pasaulis nesuvaldys Italijos, tai 
rytoj arba poryt visą žmoniją įtrauks į kruvino karo 
verpetą Vokietijos Hitleris.

Dar nebuvo istorijoje tokio atsitikimo, kad bendro
mis valstybių pastangomis butų bandoma sulaikyti nuo 
karo didelę ir stipriai apsiginklavusią šalį. Vakarykš
čiame Tautų Sąjungos posėdyje buvo padaryta pradžia 

, naujam budui reguliuoti tarptautinius santykius, žmo
nijos reikalas —- tarptautinė taika -
aukščiaus, negu atskiros tautos interesai, ir tam reika
lui ginti, susijungė visa žmonija.

tapo pastatytas

KAUNO SVEIKINIMAS AMERIKIEČIAMS

sako, kad katalikai sudėjo 
‘‘daugiausiai pinigų” I

Prie “duosniųjų” aukotojų 
jisai priskiria, ir tautininkus, 
kurie lenktyniavo su įklerikm^į 
ir komunistų šmeižikais, at
kalbinėdami publiką fiuo auka- 
yimo. Bet jisai drįsta sakyti, 
kad skridirilo organizatoriai 
“pasigrobė” vairą. Nuo ko gi 
jie pasigrobė?

Grigaitis ir tie asmens, su 
kuriais jam teko dirbti AL- 
TASS valdyboje, visai neieško
jo lakūnų ir niekam nesisiulė 
skridimą organizuoti. J Grigai
tį buvo kreiptasi tuo reikalu 
ir tik po ilgoko svarstymo ir 
pasitarimų su įvairiais žmonė
mis jisai sutiko to darbo im
tis.

fe kuomet “Naujienų” redalo 
torius apsiėmė organizuoti ko
mitetą, tai jisai laiškais, per 
telefoną ir asmeniškai kreipėsi 
į visų mūšų visuomenės grupių 
žyiriesnius darbuotojus, kvies-* 
damas juos .įeiti į komitetą. Ji-’ 
sai kreipėsi į sandariečių lyde
rius (Dr. žimontą, p. Vaidylą 
ir k.), j J. J. BaČiurią, j R.- 
Kat. federacijos vadus (Dr. 
Rakauską ir k.), į “Draugo” 
redaktorių ir į visą eilę kitų 
žmonių.

Šitos derybos tęsėsi apie 
dvejetą mėnesių, pirma negu 
buvo sudaryta ALTASS valdy
ba. Nežiūrint, kad aukščiaus 
paminėtieji 
prisidėti, vis dėlto valdyba bu
vo sudaryta ne iš vienos šro- 
s ■ f. . •

vės atstovų, bet iš įvairių nuo
monių žmonių. Socialistų šioje 
valdyboje, nuo pat pradžios ne
buvo nė trečdaly s.

Vėliaus ALTASS valdybą' 
buvbi dar praplėsta ir į ją įsto
jo 4 “Draugo” srovės žmonės. 
Kartu su pirmiaus dalyvavu
siais katalikų veikėjais katali
kai tuomet turėjo Skaitlingiau
sią atstovybę valdyboje. —

M'

Taigi yra; tiesiog nepadoru 
kalbėti, apie kokius tai socialis-

y
Socialistai ne pasigrobė, bet 

daugiausia ir * nuoširdžiausiai 
dirbo. Socialistai ir jų drau
gai daugiausia ir aukavo. So
cialistų spauda daugiausia vie
tos davė skridimo išpopuleriza-' 

agitacijai dėl aukų 
Tame ir yra

NAUJIENOS, Chicago, IĮ
parode, ^acL apie skridimą 
neturėjo supratimo.” 
Vadinasi, dėl to, kad sočia- 

Jistai vadovavo skridimo reika
le, .tai Vaitkus buvo priverstas 
nusileisti' Airijoje. Tur būt, 
jeigu butų vadovavę klerikalai, 
tai . lakūnas nebūtų buvęs aud
rų sulaikytas. '

Tačiau, sakydamas pamoks
lus ‘ĄL®ĄSS valdybai apie 
skridinio ‘‘nesupratimą”, tas 
klerikalų organas parodo, kad 
jisai neStęhgia netSsUprasti ži
nias, kurios buvo praneštos 
apie Įeit. Vaitkaus nusileidimą 
Airijoje. Reikia, beje, pastebė
ti, kad to laikraščio redakto
rius čia susilygino su p, Vi- 
taiČiu,^ kuris, irgi daug poste- 
ringavo apie “gasolino truku
mą”, nepastebėdamas to pa
prasto f akto; kad telegramose 
buvo minėta, jogei, Vaitkui 
nusileidus Airijoje, “Lituanicos 
II” bakuose dar buvo palikę 
170 galionų gasolino.

Taigi gasolinas nebuvo visai 
išsisėmęs, bet jo buvo palikę 
tiek, kad jo nebūtų ištekę skri-

dimui iki Kauno. Butų reikėję 
lėktuvo bakus dapildyti. Vait
kus nutarė tai atlikti, perskri
dęs per okeaną, o ne skristi? 
iki bus suvartotas paskutinis 
galionas, nes tuomet jisai gal 
butų atsidūręs tokioje vietoje, 
kur visai negalima nusileisti, 
ir%utų žuvęs.

Visi aviacijos žinovai pripa
žįsta, kad čia lakūnas Vaitkus 
pasielgė lafiai išmintingai. Bet 
šmeižikai iš “Darbininko” pa
stoges plepa? kad ALTASS val
dyba nežinojusi ką sakanti, 
kada ji skelbė, jogei Vaitkus 
gali nulėkti net iki Maskvos.

ALTASS valdyba niekuomet 
nesakė, kad lakūnas gali nu
skristi į Kauną (oi juo labiau į 
Maskvą!) per miglas ir audras. 
Visas skridimo planas buvo pa
remtas tąja sąlyga, kad oro j 
sąlygos netrukdys lakūnui 
skristi 10,000 atbai 12,000 pėdų 
aukštumoje, -kur gasolino su
vartojimas yra žymiai mažes
nis, negu skrendant arti juros 
paviršiaus.

asmens atsisakė

Penktadienis, spal-il, 1995

lai®. Jie nepaprastai orientavo
si, ir, nenukrypdami, pasiekė 
6.200 kilometrų kelionę. Vait
kus turėjo tobulą įrankį — ra- 
dio kompasą, kuris priima ra- 
dio muziką ir žinias ir nusta
to kryptį į radio stotį. Lakū
nui tenka tik vairuoti į tą sto
tį. Pasirodo, kad kompasas jam 
daug padėjo, jis pagal jį paėmė 
labai teisingą kryptį. Nusileido 
Airijpje tik 90 kilometrų'atstu 
nuo Atlonės stotięs.

Vaitkaus atliktas žygis turi 
didelės reikšmės apskritai, o 
ypač Lietuvai tautine prasme. 
MeS turime džiaugtis ir di
džiuotis, kad musų tarpe ne
stinga drąsių ir atkaklių vyrų, 
kurie garbingai stoja į kovą šit 
stichija, sukeldami savo tau
tai visų tautų pagarbą. Nema
žiau turime džiaugtis 
brolių amerikiečių 
vieningumu (išimant 
klerikalai, komunistai
gaitiniai bei Jautininkai parodė 
stebėtiną vieningumą, atkakliai 
kovodami prieš transatlantinį 
skridimą! “N.” Red.) ir nesi- 
gailėjimu gausių aukų Lietu
vos garbei. Amerikos lietuviai 
mums siunčia Vaitkų, kaipo, 
savo kilnų atstovą, todėl gra
žiai jį sutikime ir pagerbkime, 
tuo budu mes nors iŠ dalies 
atsidėkosime savo broliams 
Amerikoje už jų pasiryžimą ir 
aukas, — 
Gustaitis.

daugiaus špinakų ir kodėl jie 
pripranta visai nemėgti špina-i 
kus. Visos lapuotos daržovės 
yra taippat geros vaiko svei
katai, kaip yra špinakai, kopū
stai ir visokios salotos; . turi 
tiek pat mineralų ir vitaminų 
ir vaikams geriau patinka, neš 
paįvairina jų valgį.

Pienas yra svarbiausias mai* 
stas augantiems vaikams ir 
kiekvienas vaikas privalo ger
ti nors kvortą pieno kasdien. 
Kai kurie vaikai negali tik pie
ną gerti ir todėl nesuvartoja 
kasdieninę kvętą. Tokiems vai

 

kams lengva pagaminti iŠ pie; 
no padarytus gėrimds^: tik pri

 

dėkite prie pieno vaikių arba.

ridėkit

ir musų 
parodytu 
tai, kad 
ir vana-

Pulk, Inžin. A. Guslallis 
Dar Apie Vaitkaus Žygį sako pulk. inž. A

vaisių sunkos, arba, 
šokaliado arba duokite 
liado gerti. Smetonuota srhiba 
ir kiti valgiai su smeton ir 
pienu taipgi prisideda prie ^ie- 

 

no kvotos, bet nevartokiteįgil
tų. \

Protingos motinos prižiūrės, 
kad vaiko valgis £utų suba-; 
lansuotas. Pridėkite virintas 
žalias daržoves ir stiklą piene 
prie kiekvieno valgio, kuris su
sideda iš mėsos arba ždyieš, 
su duona ir sviestu. Pratinki
te vaikus baigti valgį vaisiais.

Kaip jaugęs žmogus, taip Ii* 
vaikas reikalauja įvairumų. ?

— F.L.lk

oka-

Lietuvos organizacijų atstovai, susirinkę Kaune iš
kilmingai priimti transatlantinį lakūną Įeit. Feliksą 
Vaitkų, atsikreipė karštais sveikinimo ir padėkos žo
džiais į Amerikos lietuvius, atsiuntusius į Lietuvą he- 
roišką jaunuolį, kuris perskrido per Atlantiko okeaną, 
šio “Naujienų” numerio pirmame puslapyje įdėtas tos 
sveikinimo telegramos tekstas.

Kiekvienas, kuris jį skaitys, pastebės tuojaus, kad 
ant jo uždėjo savo antspaudą politika, kuri dabar vieš
patauja Lietuvoje. Sveikintojai, pavyzdžiui, kreipiasi ir 
į Dariaus-Girėno paminklo komitetą Chicagoje, lyg kad 
tas* komitetas butų kuo nors prisidėjęs prie antrojo 
trans-atlantinio skridimo suorganizavimo arba parė
mimo. Amerikiečiai žino puikiai, kad to komiteto pra- 
vadyriai, kaip tik priešingai, vykino bjauriausios rųšies 
sabotažą prieš skridimo darbą.

Bet tiek to. Visi tie, kurie nuoširdžiai darbavosi, 
kad Feliksas Vaitkus galėtų perskristi vandenyną, 
džiaugiasi, kad jo žygis įkvėpė tiek daug entuziazmo 
Lietuvos žmonėms, jogei jie šiandie jaučiasi laimingi, 
sulaukę Vaitkaus. Mes dirbome ne sau, bet Lietuvai, ir 
mes nepavydime, kad dalis kredito.už musų darbą ten
ka ir tiems, kurie jį trukdė.

Virnui ir 
rinkimo, 
sekretas, dėlko “vairas” pate
ko į jų rankas.

Tuo gi tarpu klerikalai, užuot 
savo darbu ir duosnumu sten
gęsi paimti vadovybę skridimo 
reikale, sirgo pavydo liga. To
dėl, kada pereitą rudenį teko 
skridimą atidėti, tai jie suma
nė savo partinius įgaliotinius 
iš ALTASS valdybos atšaukti 
ir bandė visą skridimo darbą 
sugriauti.

Per metus laiko, nuo rugsė
jo mėn. pereitų metų iki rug
sėjo pabaigos šių metų, “Drau
gas”, “Amerika” ir (rečiau) 
“Darbininkas” purvais drapstę 
ALTASS valdybą, sakė publi
kai, kad neduotų pinigų skrido 
mo reikalams, niekino lakūną 
ir visokias nesąmones tauzijo 
apie “Lituanicą II”. Bet jiems 
nepasisekė savo tikslą pasiekti. 
Tai dabar jie bedavoja, kad 
socialistai “pasigrobė” nuo jų' 
vairą!

“žinovų” nesąmonės

Kuomet visa Lietuva šiandie 
neapsakomai džiaugiasi, sulau
kusi lakūno, tai ‘‘Darbininkas” 
bando diskredituotr jo žygį ir 
rašo: i

“Taigi ir išėję taip, kad 
Vaitkus ne tik neUŽbaige 
Dariaus ir Girėno žygio, nes 
pastarieji žuvo visai netoli 
Lietuvos, o Vaitkus tik Ai
riją pasiekė. Sako, pritruko 
gasolino. B.et ALTASS val
dyba pranešinėjo žinias, kad 
Vaitkus pasiėmęs tiek gasp- 
lino, kad galėsiąs nuskristi 
net į Maskvą. Vadinasi, pa
sirodė, kad nežinojo ką kąl- 
ba (klausimas? ar žino, ką 
kalba tas šv. Juozapo orga
nas?^

visas

Reikalaukite *NAUJIENAS\ 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių .bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo deteL
' in,iitel|,n.r».il »<!'■<•te.lrt.»^»■ ■ lite, i. i.įiii?ižr'a..i.-................ ..

iki Šiol daryta per Atlantą; iš 
jų tiktai vienas — iš Europos 
į Ameriką. Skrisdami po vieną 
perskrido įtik penki: Lindber- 
gas, Matteynas, Postas, ponia 
Earhardt ir Vaitkus. Be to, 
Mollissonas yra perskridęs iš 
Europos į Ameriką. Du laki
nai žuvo, o dviems nepavyko 
perskristi, bet buvo išgelbėti.

Skridimui per vandenyną 
ypač pavojingas-yra rūkas, ku
rio šiaurės Atlante yra ypatin
gai daug. Rūke skridimas la
bai vargina pilotą, nes jis visą 
laiką sHjenda tik pagal instru- 
mentus/.^Na^Utfefeam pusiausvy
ros pojūčiui reikalinga matyti 
horizontas. Jo nematant, sun
ku orientuotis. Pavyzdžiui, 
prancūzų lakūnai, skrisdami iš 
New Yorko į Paryžių, nuklydo 
į Ispaniją.

Darius ir Girėnas neturėjo, 
pYietaisų. Orientavosi astrono
minėmis priemonėmis: žvaigž
dėmis ir kitais dangaus ženk- Jonuką arba Mariutę valgyti

Karo aviacijos viršininkas 
pulk, inž^ *A. Gustaitis vakar 
.vakare valstybes radiofone il
gesniame .pranešime įvertino 
Felikso Vaitkaus žygį per At
lanto vandenyną.

Įvykusi nusileidžiant lėktuvo 
avarija, anot jo, neturi musų 
akyse mažinti atlikto žygio di
dingumo, neš. kiekvieno žmo
gaus jėgos turi ribas, šio žy
gio tikslas esąs aiškus: grei- 
čiausiomis oro susisiekimo prie
monėmis sil|ungti Amerikos ir 
Europos žėmynus ir tuo budu 
pagreitinti -^yisos žmonijos pa
žangą. Nės^/ąbejojimo, • kad- ne-u 
trukus lėktuvai taip pat regu
liariai skraidys tarp Europos 
ir Amerikos, kaip kad dabar 
skraido vidujinėmis Europos 
ar Amerikos linijomis. Bet/ kol 
dar techniką nenukąlė pakan
kamai tobulų priemonių, kad 
oro * keliai jpęr Atlantą butų 
saugus, tai kiekvienas toks, 
kaip musų Vaitkaus, žygis įne
šęs bedram patyrimui daug 
naudos.

Tokių perskridimų padaryta 
jau nemaža; Viso per šiaure® 
Ątliantą iki (Šiol mėgino skristi 
145 žmonės. Pavyko perskristi 
tik 40% (519 žmonėms), žuvo 
11%, ir turėjo nutraukti kelio
nę 49% (pątys grįžo nuo pu- 
siaukelio, arba buvo. išgelbėti).

Dauguma perskridimų daro
ma iš šiaurės Amerikos į Eu
ropą, o žymiai mažiau — at
virkščiai. To priežasty® yra 
dvi: 1) vėjai pučia dažniausiai 
iš vakarų, tjodel paprastai ten
ka skrendant iš Europos skai
tytis su priešingu Vėju; pavyz
džiui, 5.100 klm., kiek yra nu
skridęs Vaitkus, esant 30 klm. 
per valandą vidutiniam .vėjo 
greičiui, o lėktuvo ramiame 
ore 200 klm. per valandą grei
čiui prieš vėją tektų skristi 30 
valapdų, o pavėjui — tik 22 
valandas; 2) iš Europos į Ame
riką, Amerikos žemynas pasie
kiamas labai įstrižai skridimo 
linkmei ir lengva, padarius 
klaidą, nukrypti į šalį ir visai 
nepasiekti žemyno.

Skrendant iš šiaurės Ameri
kos J Europą, trumpiausias ke
lias per vandenyną yra 3.050 
kilometrų. Tiek bus nuo New- 
Faundl&ido iki Airijos. Bet, 
skrendant iš New Yorko, ten
ka dar praskristi apie 2.000 
klm. iki pasiekiami New- 
Faundlendo pakraščiai. Tūo bu
du ir susidąro 5.100 klm., ku
riuos teko perskristi F. Vait
kui. >

Perskridimai buvo vykdomi 
įvairiais lėktuvais. Viso tiktai 
10 skridimų po vieną lakuną

Sveikas maistas mo
kyklos vaikams į 

ii

Dr. John L. Riete, 
New YOrk Miesto sveikatos’ 

komisionierius.

Pirmon galvon kokį maistą, 
ne kiek maisto mokyklos vai
kas valgo, prisideda prie jo 
geros sveikatos. Teisybė, kad 
proporcijoje jo svarumo, au
gantis vaikas aktualiai reika
lauja daugiaus taaįsto, negu 
augęs žmogus. Bet sveikata, 
gerbūvis ir augimas vaiko pri
guli nuo parinkimo maisto.

Visokios dietos vaikams ne
turi vietos jų gyvenime, nęs 
dauguma jų pavojingos vai
kams. Pav. yra vadinama “špi- 
nakų dieta”, kuomet motinos 
negali per daug špihakų jpir 
Šti vaikams. Jos negali supra
sti, kodėl nepajėgia priversti

AMERIKOS 
PILIETIS

Bntina tf labai 
binga knygeli tkmi. In
de nori tapti iioa Hliea . 
piliečiais. / Partnoldnittal 
apie iioe /ialiel tvarku 
apie jos Virlipinkę 
kimšte it 
lintfa prie žmftno 
meno rasite iioj kny* 
lietovhi ir anglq 
mis iuralyta. • "j

KAINA TDC « CBNT

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL. , U J " 
Siųskite mobey brd<f| rtba kfteHM 

ženkidiiii.

NETRUKUS ATSILANKYS

Apžvalga
ŠMEIŽIA IR MELUOJA

— “N.” Red.). Tuo tik

iM

•A
4

Šv. Juozapo sąjungos “Dar
bininkas” So. Bostone įdėjo ne
va žinią iš Kauno (spalių 8 d.) 
apie F. Vąitkaus atvykimą j 
laikinąją 
didesnė 
paties

tą pasakaitę: vėžys, lydeka 
ir gulbė. Antrojo* skridimo 
vairą buvo pasigrobę (! — 
“N.’ ’ Red.) socialistų lyderiui 
p. Grigaičiui vadovaujant, 
neturį patyrimo žmonės. 
Daugiausiai pinigų, "kaip pa
prastai sudėjo katalikai (!!
— “N.” Red.) ir tautininkai 
(!!! —“N” Red.). Bet pini
gus išleido ir skridimą tvar
kė Socialistai.”
Na, ar ne kiaulystė šitąip ra

šyti? Katalikų laikraščiai be
veik visą laiką atkakliausiai 
atakavo skridimo sumanymą 
ir skridimo rėmėjus, nesidro
vėdami skleisti bjauriausius 
melus net apie patį lakūną

' v

Lietuvos sostinę, bpt 
dalis tos “žinios” tai 
“Darbininko” melai, 

šmeižtai ir nesąmonės. Jisai, 
pav. rašo:

“Antro skridimo ruošėjai 
turėjo tikslą baigti Dariaus 
ir Girėno žygį, bet nepabai
gė, nes (? — Red.) tas 
ruošimasis - buvo panašus į Vaitkų, o dabar “Darbininkas’

> HM itiag Fefoūt. Syodiatt, Jpc, Gnu Britais righu
. . , " ...... <.....1 ■

iįtįį
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f (Tikietus reikia pirkti iš anksto “Naujienų” ofise arba nuo “Naujienų” atstovų)

Svečius Uuolat linksmins artistai s ii Įvairiomis dainomis, nmzika, šokiais ir juokais. Bus Įtaisyti garsiakalbiai. Gros šauni orkestrą; jau 
nimas galės šokti kiek tik norės. Čia visi susirinkę tikrai turės smagų laiką. <
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Gi prįsipirsčiau
Panevėžys
Troškina žuvis

LAIŠKAS IŠ LIETU

Mažeikiai

savo

Iš ITALIJOS-ETHIOPIJOS KARO FRONTO
Italian camp at front

kuri yra ge-į 
gal jau šia-

buvo pasikvietusi Kau- 
savivaldybės vandenti?- 
kanalizacijos skyriaus 
inž. St. Kairį vietoje

Detroito Lietuvių Dailės Cho
ras spalių 13 d* turės didelį 
koncertą.— Dalyvaus ir p. 
Stasys Rimkus iš Chicagos^

siteršia vanduo ir žuvys ima visoje apskrityje ypatingai ge- 
trokšti. Ūkininkai, gyvenantis-. ras. Kai kurių atmainų linai 
ii nvin nnin nm i i * T r r. r. il.i 10A

Įstatymais yra uždrausta 
upėse linus mirkyti, nes už-

- < choras žy-

Musų efcšpėrfai dykai suteiks 
jums pilną apskaitliavimą ir 
pagelbėk jums suplanuoti vi
sus pataisymus.

' vos

Keletas vaizdų iš Italijos-Ethiopijos karo fronto, kur tebesitęsia smarkus mūšiai tarp italų, ir ethiopiečių.

NO 
DOWN

KORESPONDENCIJOS
-

DETR01TIECIAI
RENGIA ŠAUNŲ

KONCERTĄ

ną su gražiu koncertu. Kon
certas įvyks Lietuvių Svetai
nėje. Programą išpildys ge
riausios Detroito meno jėgos. 
Iš jų paminėsiu J. Valuką, ge
rai žinomą musų dainininką; 
Lengviną, kuris yra muzikas 
ir dainų mokytojas; p-lę Salo
mėją Pangoniutę, kuri yra žy
mi dainininkė ir choro pažiba.

Visai neseniai 
miai sutvirtėjo, kada įsirašė 
p-lė Bagdoniutė, 
ra dainininkė ir 
me koncerte palinksmins mus 
savo gražiu balsu. Ji jau kar
tą dalyvavo choro radio va
landoje. . i

O šiai viena svarbiausių 
naujienų: koncerte dalyvaus 

’p. Stasys Rimkus iš Ghicagos. 
Aš manau, kad detroitiečiai 
dar gerai atsimena p. Rimkų, 
kuris savo laiku čia gyveno ir 
daugelyjej koncertų dalyva
vo. Kaip žinia, jis turi puikų 
balsą ir todėl bus visiems ma
lonu jį išgirsti po ilgos per
traukos. Būtinai tad atsilan
kykite spalių 13 d. į Dailės 
Choro rengiamą koncertą.

Noriu priminti dar ir tai, 
kad jaunas ir"energingas cho
ro mokytojas, p. V. Dermai- 
tis, rengiasi prie koncerto la
bai rūpestingai. Jis turi suda
ręs tikrai šaunią programą. 
P-lg S. Masytė, choro ir radio 
komisijos sekretorė, taip pat 
daug dirba, kad šis koncertas 
butų sėkmingas, šeštadieniais 
ji kartu su p-le Bubiliute dai
nuoja radio programuose. Pa
dainuos jos ir koncerte.

Atvykite visi skaitlingai į 
koncertą,—esu tikras, kad bu
site patenkinti. Pradžia 6:30 
vai. vakaro, o įžanga tik 25 
centai. —Korespondentas F. B.

DETROIT MICH. — Turiu 
garbės pranešti visiems Det
roito ir apylinkės lietuviams, 
kad Lietuvių Dailės Choras 
yra pilnai prisirengęs žiemi
niam sezonui ir su gražiomis 
dainomis vėl palinksmins Det
roito lietuvius.

Kaip žinia, tas choras pats 
pirmutinis pradėjo duoti lie
tuvių radio valandas. Jis ir 
dabar kiekvieną šeštadienį 5 
vai. po pietų mus palinksmina 
savo gražiomis dainomis ir 
muzika. Nors chorą atakuoja 
kunigai ir komunistai, vienok 
tos atakos niekais eina. Da
romos kliūtys Detroito Lietu
vių Choro nesulaiko nuo au
gimo ir klestėjimo. Prie choro 
yra susispietęs gana skaitjin- 
gas ir gražus jaunimo būrys. 
Dirba prie jo ir keli senesnio 
amžiaus žmonės. Choras ižde 
turi per $400. Radio valandos 
komisija irgi savo ižde turi 
per šimtą dolerių. Todėl cho
rui nėra reikalo prašyti aukų, 
kaip tai daro broliai komu
nistai. Pastarieji vos tik spėjo 
pradėti savo radio valandas ir 
jau prašo savo parapijonų, 
kad siųstų aukas.

Įdomu tai, kad pirma ko
munistai sakydavo, jog radio 
esąs buržujų išinįslas ir tik
riems proletarams nesą reika
lo savo programus turėti. Bet 
kada tomis kvailomis atako
mis jie nieko nepešė ir Det
roito Lietuvių Dailės Chorui 
nei kiek: nepakenkė, tai su
ima nė /konktfrucfti. Vadinasi, 
savo radio programus turėti. 
Girdi, choras savo programus 
turėsiąs sustabdyti.

Senas priežodis sako, jog 
nereikia kitam kasti duobę, 
nes lengva į ją pačiam patek
ti. Broliams komunistams aš 
patariu tą priežodį atsiminti. 
Jeigu per šešioliką metų savo 
gyvavimo Aido choras teįsten
gė tik pirmą žingsnį padaryti 
pirmyn, tai jam bus sunku pa
sivyti jaunutį Dailės chorą, ku 
ris jau spėjo gana toli pažen
gti. . \

Spalių 13 d. Detroito Lietu
vių Dailės Choras yra pasi
ruošęs atidaryti žieminį sezo- brangiems broliams ir sesėms

DALYVAUJA NAUJIENŲ 
BANKIETO PROGRAME

NAUJIENOS. Chicago, ūl.
_į------------------------------- -ffį—y.-  --------------------------

te yra dar jauna graži ir rim
ta mergaitė. Ji didele dainų ir 
muzikos mylėtoja. Ji pati gra
žiai skambina gitarą, baigus Š 
6-šias klases gimnazijos. Da
bar ji mokosi anglų kalbos. 
Gimus yra Philadelphijoj ir 
maža buvo parvežta į Lietuvą. 
Ji labai nori atvažiuoti, xkaip

I ji sako, į savo gimtąją šalį, 
| Ameriką. Bet ant nelaimės, 
i nesuranda savo gimimo met- 
j rikų. Amerikos konsulas Kau

ne būtinai reikalauja dviejų 
afidavitų su paliudijimais,

Tarp kitko, ji dar rašo: 
“Ak, kad atvažiuotų koks 

kavalierius.
ir dundėčiau į Ameriką, — 

'nei popierių nei kita ko nerei
kėtų. Butų šventa, o dabar... 
Bet kas šiais laikais butų toks 
geras. Nebėra ir gal nebebus, 
kad dėdė butų gerutis imtų ir 

i atsiųstų kokį “boy” su baga- 
žu« Ale užteks juokaut! Ką 

I čia svajot apie nęgalimūs 
daiktus. . •

prasiskolinę iš 1927 metų ir 
anksčiau. ;
Ties “Lietūkiu” eiles vežimų
Dabar “Litukis” už supirki

nėjamus javus moka: rugius 
6,50 litų, kviečius 7,50 lt., mie
žius 6 lt.,- avižas 5,50 lt. Ima
mų grudų švarumas turi būti 
93%. Prie sandėlių didžiausios 
eilės su vežimais grudų.

Judėjimas kaime labai dide
lis. ' Kaip dabar ūkininkai mo
ka taupyti, kiek kaime yra | 
branginamas litas, sunku 
įsivaizduoti.

ji prie upių, norėdami ture, i 
gražesnį linų pluoštą ir netu
rėdami gerų markų, apeina 
įstatymą ir linus pamerkia upė
se. '

šį rudenį pastebėta, kad apie 
Pušalotą ir Pumpėnus užaugo 
labai gražus linų derlius. Todėl 
daug jų pamerkta Levens upė
je.

Netpli mirkyklų jau dabar 
ir rasta daug nutroškusios ž.l 

vieš. Policija už neleistiną li
nų mirkymą keliems ukinin 
kams surašė protokolus.

Labai geras linų derlius
Visoje Panevėžio apylinkėje 

vasarojus jau suvežtas. Lau
kuose beliko tik bulvės ir vė- 
lyvesnieji linai. Linų derlius

yra užaugę iki 120 cmt.
Panevėžyje rengiasi kana

lizacijai
Panevėžio miesto savivaldy

bė yra numačiusi visame mie 
ste pravesti kanalizacįj^. Tuo 
reikalu 
no m. 
kio. ir 
vedėją 
pažiūrėti kanalizavimo sąlygų 
ir. gal būt, patarimais prisi
dėti rengiant kanalizavimo 
projektą. Centraliniam vanden
tiekio šuliniui gręžti šiuo me
tu yra numatyta vieta ties Ma
rijonų bažnyčia, čia bus pada
ryti gręžimo bandymai ir, jei 
pasirodys, kad vanduo ir vie
ta tinkama, vandentiekiui cen
trinė čia ir bus įrengta.

i»
už linų1

Vytautas Bieljajus
Tai yra žymus šokių moky

tojas ir profesionalis šokėjas. 
Pamatysime jį Naujienų bąn- 
kiete.

Raseiniai
“i7 *

Prasti linai 
, i

■ ’ .......  inį....... .

Praeitais metais 
pluoštą ,buvo mokam A geros 
kainos, todėl šiemet ūkininkai 
užsėjo: žymiai didesnius plotus 
ir tikėjosi uždirbti. Tačiau dar* 
anksti, prieš žydėjimą ir per 
žydėjimą, lietus ir vėjai linus 
suguldė. Daugelis ne laiku nu
rovė linus, o iš paliktųjų nau
da ir (menka: priplakti prie že
mės stfljuvo ir šiaip valakna 
netvirta.

Pūva bulvės
Bulvėms mezgant buvo daug 

lietaus, kurs labai pakenkė jau
nučiams bulvių mazginiams. 
Jau dabar pusė,. o žemesnėse 
vietose ir du trečdaliai bulvių 
derliaus papuvę. y

Reikia sudrausti mėsininkus
Mėsininkai, paskerdę galvi

jus, ragus ir . IHĮas nenaudoja-
ma^ '‘ dalis išmėto pavieškėlio 
ravuose. šitaip ^pakelės teršia
mos jau keleri?metaii

,'llliliilillt UllfMndt'lll'įM'l ||.1| h ' «<

šią Savaitę musų nau-
• jame Display ir Stock Store, 
SOUTH WESTERN AVENUE

STORM SASHOQ%
Idant jums apsimokėtų atsilankyti i musų naują krautuvę. OFF

PIGIAU
pdS2’ 2-6x54 Sash. Reg. kaina $2.21, dabar $1.76

/ Kito dydžio medžiaga taipgi atsakančiai nupiginta. Užsakymu

Milijonai Paskolai!

(Iš Šiaulių apskr.)
P-lė Emilija Požėlaitė štai ką 

rašo chicagiečiui
R. Sniukui.

“Brangus dėde: Buvo daug 
atvažiavę lietuvių iš Ameri
kos, bet gaila, kad Kaune bu
vo ir neteko pamatyti. Tik 
mątėm kada važiavo pro 
Šiaulius į Klaipėdą. Šiauliuo
se buvo sustoję penkiolikai 
minučių, bet iš vagonų neiš
lipo. Žmonių buvo be galo 
daug atėję brangius savo tau
tiečius išleisti. Visi nešės po 
bukietą gėlių—nors tiek savo

paaukoti. Mes irgi nunešėm 
po bukietą gėlių. Ak, kad 
brangus dėde, butum buvęs 
ten kartu su jais, 
truputį dar paviešėti 
voj ir būtumėt kartu 
Butų buvę linksmiau, 
padarysi, jeigu dėdės 
traukė į savo antrą 
Ameriką. Kai pradėjo 
užgriežė Lietuvos himną. Visi 
žmonės net verkė, graudu ^ bu
vo tiesiog žiiirėti, kaip skyrė
si broliai, sesės. Musų choras 
padainavo gražių dainelių, 
kiti amerikonai net verkė. Bet 
aš negalėjau žiūrėti, taip širdį 
suspaudė. Pagalvojau, ak, 
kaip jie** laimingi! Kad butų 
priėmę į savo tarpą kartu va
žiuoti, bučiau jiem per am
žius buvus dėkinga. Bet gai
la, deja, to nėra ir nebus. Tei
sybė, Šiauliuos buvo lietuvių 
amerikonų koncertas: daina
vo Chicagos solistė p. Dran- 
gelienė, pianinu griežė p-lė 
Briedy te ir smuikavo p. j Grei
čius. Visi gražiai atliko! savo 
dalykus, ypač man patiko, 
kaip smuikavo “Saulės him
ną”- J

Priminsiu, kad p-lė Požėlai-

Reikėjo 
Lietu- 

išvykę. 
bet ką 

širdis 
tėvynę 

važiuot

Prasiskolinimas ■ sunkus

šiemet . apskrity kai kurių 
valsčių ūkininkai jau 3—4-nų 
mėtų; valstybinių mokesčių ne- 
besumoka ir vis kas kart kren
ta i didesnes skolas. Tokie ūki- 
ninkai; ?;datigiaiisia yra buvę

Skelbimai Naujienose , 
duoįį naudų dėlto, ; 
kad pačios Naujieno 
yra naudingoj

||P

Italian bombing •ąuadron
. .1

h • . , ■ . J

% • ■>

/z.1-’.1'

BUDAVOKIT
PATAISYKIT 

PERBUDAVOKIT 
SAVO NAMUS

Mes, sutvarkysime visus finansa
vimo detalius prie užbaigimo jūsųvimo detalius prie užbaigimo 
FHA paskolos.

FHA PASKOLOS
GAUNAMOS DEL

Moderniškų Virtuves Kabinetų ir 
Durų 4* Lentoms statybai * Sto
gams Materijolas ♦' Asbestos Si-, 
dings * Fir Paneliams .* fnsulia- 
cijos Lentoms * Rock Wool Insu- 
liacijai 4» Kombinacijos Du r i m s 
žiemai ♦ Geležis Statybai * Pa
našiai j tile medžiagai Maudynei 
ir Virtuves sienom, ir t. t.

■■ TlllO Speciale nuolaida bus duodama visiems 
atsilankiusiems i musų naują krautuvę 

Udu tono arba ant visų žemiau paminėtų 
“ tiktai vienai savaitei.

1Q tonų 4 tonai 
ar

daugiau daugiau 
...  7.15 
...  745 
.... 7.75 
.... 9.00 
...  9.25

Mine—Run 35% rupios 
Mine—Run 60% rupios 
Pea—persijotos ............
Nut ...............................
Lump ar Egg .............

Pocahontas
Pocahontas
Poeahontas
Pocahontas
Pocahontas
Petroleum Carbon----

Štili Run Screenings .......................
Southern Illinois—Franklin Co. —

Lump ........................ •....................
Egg ............    -
Mine Run ..........................................

Anthracite—
Chestnut ..........................................
Range SmalI Egg ...........................

Central Illinois— '
Lump ar Egg ...................................

Chicago Solvay Coke—
Visokio Dydžio ................................

Stoker Anglis—
Eastern Kentucky

V/t colio ar 2 colių Screeningai
Alyva mirkyti — be dulkių ............

West Kentucky
No. 6 Screeningai—Alyva mirkyti ..

Neįskaitant Taksų.
Imant bargan 25c už toną brangiau....

8.50

7.50
7.25
5.50

12.00
12.25

7.00

9.65

5.70

5.40 '

ar
7.15
7.35
7.75

‘ 9.00
9.25

8.50

7.75 
7J5O
5.75

12.25
12.50

7.15

9.75

6.20

5.90

kainų

1-2-3 
tonai 

7.65 
7.85 
8.25 
9.50 
9.75

9.00

8.25
8.00
6.25

12.75
13.00

7.65

10.50

6.70

640

3
YEARSTO

' Visas mateli jalas garantuotas 
Jus persitikrinsite, kad musų' 
kainos yra teisingos.

Mes Turime Pilną Pasi
rinkimą Senos ir nau- 
Naujos BUDAVOJIMUI 
MEDŽIAGOS.

■ *

Atsilankę j musų pilnai modernišką 
showruimj, jus pamatysite, kokius 
naujus pagerinimus jus galite pa
daryti savo namuose. Parodoj paro
domos naujos mados maudynės kam
bariai, virtuves ir pusryčiams kam
peliai. *

MES PARDUODAM 
Benjamin Moore
MALEVĄ

VEIKITE DABAR!

^taupys ;

"•UoV

' Del didžiausios ekonomijos ant kuro 
pamatykite Holcomb & Koke Fire 
Tender Stoker, šilumos si

GEE BUILDING MOTERIAI CO
Main Yards 

8124 S, HOYNE AVĖ 
Triangle 7006-7-8-9

COAL AND COKE
Dltplay and Sfoek Store 

6821 SO. WESTERN AVĖ.
............. .......... , Republfc 1524-1525

Tegul‘GEE” MAN išriša jūsų apšildymo ir budavojimo užduotis.
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Išdeportavo 92 be 
darbius imančius 
valdžios pašalpą

Organizuoja tapy 
bos ir rankdarbių 

parodą

iš Liet. Valstybės paskolą 
$1000.00. Atgavo visus pini
gus su nuošimčiu.

Prie Keistučio kliubo prisira
šė 12 naujų narių. Nauji| na
rių gavimui daugiausia, dar
buojasi St. Narkis, W. Šhąrka 
ir B. RudgaĮvįute. Biznio ko
misija pranešė, kad operete 
“Nostutė” bus suvaidinta 17 d. 
lapkričio, Sokol sveti. Tikietus 
numažinta kaina galima gauti 
pas komisijos narius, L.K.P. 
Kliubo valdyboj ir “Vilnies” 
raštinėj.

Priims narius be įstojimo 
mokęsčio

Nutarta, kad jaunuoliai prie 
Keistučio kliubo, nuo 15 iki 30 
metų butų priimami veltui, be 
įstojimo. Taigi šiuo tarpu yra 
keletas gerų narių, kurię pa
mirštą savo pereigą, pasimo- 
kėti duokles. Todėl, kurie ne
norite nustoti L.K.P. kliubo 
teisių, pasiskubinkite pas fin. 
rašt. W. Sharką duokles > pasi
šokėti. Daugiausiai laiko su
sirinkime praleista dėl su- 
sispendavusio nario pomirtinės.

Nubaudė narį 50c
Nutarta, kad- valdyba prisi

laikytų Kliubo konstitucijos. 
Nekurie nariai gana karštai dis- 
kusavo. Pirm F. Jakavičia D. 
Valukui paskyrė pabaudos 50c. 
Ar pabando bus sumokėta, tai 
kitas klausimas. Taipgi, valdy
ba pranešė, kad narė A. L. Lie
tuvninkienė pasimirė ir liku
siai šeiniai išreikkia gilią už
uojautą. Sekamas kiubo susi
rinkimas įvyks 1 d. lapkričio 
Hollywood svetainėj.
Kliubo koresp. J. D, Bendokaitis.

>

Vienas iš bedarbių grąžintas 
Lietuvon, devyni Lenkijon

Illinois Eemergency Relief 
Commission praneša ,kad 92 
bedarbiai,, kurje ėmė pašalpą, 
buvo išdeportuoti.

Bedarbiai, buvo išsiųsti į 21 
šalį. Didžiausias skaičius žmo
nių, viso 17» buvo grąžinti į 
Graikiją. Po devynis grąžinta 
Vokietijon, Anglijon. ir Len
kijon. Aštuoni sugrįžo, į Šve
diją. Jugoslavijon grąžinta 7, 
Italijon šeši ir penki Danijon. 
Po tris bedarbius išdeportuota 
Čekoslovakijon ir škotijon. Po 
du— Austrįjoų, Ispanijon ir 
Bulgarijon^ o. po vieną, į Lie
tuvą, Rusiją, Jamaicą, Norve
giją, Šveicariją ir Albaniją-

Didžiumoje, išsiųsti bedar
biai buvo pavieniai asmenys, 
nors kai kur pasitaikė ir šeimy
nos.

Bedarbiai buvo deportuojami, 
sako Wilfred Reynolds, I. E. R. 
C. sekretorius, tik po to kai 
buvo susitarta su jų giminėmis 
gimtuosiuose kraštuose ir kai 
kandidatai deportacijai sutiko 
važiuoti. Sekretorius toliau sa
ko, ■ kad gimtinuose kraštuose 
tiems bedarbiams busią parū
pinti darbai.

Iš Keistučio Pašal
pos Kliubo mėnesinio 

susirinkimo
P. Grigaičo prakalbą; atgavo 

paskolos pinigus
f « '

Spalių B d. Hollywood svetai
nėj įvyko L. Keistučio P. Kliu
bo mėnesinis susirinkimas. Nors

‘■'ir Jbuvb gąrs:
• '■įmas prasidėt
S^pirm. F. Jakąvičia susirinkimą

■ atidarė tiktai apie 1:15 popie- 
tų ir tie nariai, kurie ankščiaus 

\atvyko, turėjo gana ilgai pa
lūkėti.

ąd susirinki- 
.7 bet Kliubo

Buvo atvykęs ir P. Grigaitis 
“Naujienų” redaktorius kalbė
ti. Bet kad 
laukti, tai 
Komisijos, 
prakalbų, 
išpildė.

Valdyba pranešė, kad atsiėmė

jam nusibodo 
paprašė Apšvietos 

jį paliuosuoti nuo 
Komisija prašymą

“ONUKS” DALYVAUS NAU 
JIENŲ BANKIETO 

PROGRAMŲ

Oąa Skevenutė
Tai yra žymi ir visų mėgia

ma dainininkė. Ji dainuos solo 
ir duotą su Miss Aldona Qri- 
goniute. Jus pamatysite ir iš
girsite dainuojant šias abidvi 
geltonkases dainininkės. ..

' Apie 100' automobilių palydė
jo velionę j amžiną poilsio vie
tą. Prie kapinių, K. Stepona
vičius ir p-ia Steponavičienė su 
grupe giesmininkų sugiedojo 
kelias liūdnas giesmas, o ' M. 
Bacevičius pasakė kalbą.

Velionė Uršulė Lietuvninkie- 
nė buvo progresyvė veikėją. Ji 
darbavosi Lietuvių socialistų 
partijoje. Įvykus skilimui, 19,19 
metais, nuėjo su bolševikais, bet 
vėliau prisidėj o prie L. Prusei- 
kos sklokininkų. Senas Petras.

• * ■ ’ f ’

Grybai pavaišins svečius ska
niais užkandžiais, šokių 
ka. Užtikrina visiems 
vakarą.—Senas Petras.

muzi- 
smagų

Lietuvis agentas pri- 
gaudinėja north- 

sidiečius
NORTHSIDĘ.—Po Northside 

'vaikšto, per nainus koks tai lie? 
luvis, kuris sakosi esąs agen
tas Hoyt’s/Company. Jįs ima 
orderius ir sumą pinigų “ant 
rąnkų” ir daugiau nebepasirodo.1 

: Jis yra tamsių plaukų, kokių 
5a/2 P-edų aukščio, gražiai nu
augęs vyras. Jis sako; laikąs 
■vakarinę mokyklą ir netrtukus 
igaųsiąs advokato Gir
dėta ir iš. daugeliu įitų šeimy- 

Jnų^ kad tąsąi agęntas juos ap- 
ivylė. Patartina jo- apsisaugo- 
ti.—M.

PASIŽYMĖJUSI DAINININKĖ 
DALYVAUJA NAUJJIENŲ 

BANKIETO PROGRAME

Paroda atsidarysianti lapkri 
čio 3 d. The Fair krautuvėj.

t Miss Aldona Grigonis
Ji dainuos solo ir1 duete su

: Miss Ona Ske veriu te

Zarasiškių dėmesiui
Šį vakarą Zarasiškių ftliubo 

susįripkunas.

son ir Lincolnwoo,(į drive Evans- 
tonę. Nelaimė, sako, įvyko dėl 
lietaus, nuo ko matomumas ne- 
i -? L-. 1 ’ r ! ’ ■ J '

buvo geras.

Užvakar iškilmingai 
palaidota Barbora 

Lietuvninkienė

Marąuette Parke 
prieš aukštas kainas 

už maistą

z / ■ . . • i . \

šį vakarą, 8 vai., spalių 11 
d., Zarasiškių, Kliubas turės 
Susirinkimą 2126 So. Halsted 
St., p. J. Žukausko salėj.

t Yra numatoma ^perkeisti 
kliubo susirinkimų dieną. 
Penktadieniais esti kiti du su
sirinkimai, būtent: kriaučių 
ir “Pirmyn” choro repeticijoj, 
kur daugelis kliubiečių daly
vauja ir negali ateiti susirin- 
kiman.

KHubiečiak pasistengkit ątj- 
isilankytk kad galėtume peiį- 
imainyti susirinkimų dieną. 
Nuo daugumos pageidavhnp 
priklauso kliubo gerovė.

Kliubo. korės p.. __ alT b’-

Šiandie garsios poe
tės, Hariet Monroe 

paskaita
Šį vakarą 6 vai. Art Institu

te įvyks garsios poetės, Hariet 
:Monroe, paskaita. i

Ši poetė yra poezijos žurna
lo redaktorė ir visoj, Amerikoj, 
pagarsėjusi dailiosios literatų- 
ros kritikę. Ji aiškins kas yrą 
poezija ir kokią reikšmę ji tu
ri žmonių gyvenime. Kodėl 
Amerikos liaudis nesukūrė 
dantinių motyvų dainose ir tt.

Paskaita įvyks Fullerton 
Hali salėj>; pirmus lubos. —Š.

Steponavičienė ir kiti giedojo 
prie kapo, Liet. Tautiškose 
kapinėse

koše kapinėse buyp palaidota 
Uršulė Lietuvninkiėnė.: Apie 
pirmą valandą po pietų susirin
ko didelis būrys draugų ir gimi
nių ' graboriaus A. Masalskio 

; koplyčioj e, 3308 South Litua
nika avenue, atsisveikinti su ve
lione.

Draugas ‘St. Strazdas pasakė 
trumpą kalbą, pritaikintą įvy
kiui, o p-ia Steponavičienė pa
giedojo.

MARQUETTE. — čia veikią 
grupė pasivadinusi, “Komitetas 
Bendro Fronto Kovos Prieš 
Aukštas' Kainas Už Maistą”.

Sekretorius J. Butkus, 7030 
S. Campbell ayenu^, sako, kad 
komitetas- aųsįd’edh iš 32 narių, 
kurie lankys .yį^es ^ąugįįįąs 
kviesdami jas prie streiko prieš 
aukštas kainas. Grupė žada 
varyti agitaciją per lapelius, 
renkdama mitingus, etc.

Spalių 12 d., 6 vai. vakare 
yra šaukiamas susirinkimas, 
6802 S. Maplewood avenue, kur 
busiąs išrinktas veikiantis ko
mitetas iš 9 narių, vadovauti 
vietos kolonijos veikimu.

Atsiklauskite apie musų kainas
ANCHOR INN

3503 So. Halsted St.

Studentų susirinki
mas sekmadieni 
pas pp. Grybus

Geniausi likeriai ir alks dėl vestuvių ir parių.

ATIDARYMAS J. G. TAVERN
ĮVYKSTA

Spalio 12 jr 13 dd., 1935 m.
Kviečiam^ visus tautiečius, draugus ir pažįstamus j musų NAU

JOS ALINĖS ATIDARYMĄ, nes kaipo senas Bridgeporto biznierius 
vėl sugrįžau. Bus skanus užkandžiai veltui, grajis gera muzika, 
kuri linksmins visus.

KVIEČIA SAVININKAI
John ir Dela Grybas

3318 So. Halsted St....... - įf
...............  1 '■ . ■ . ............. .. ... ... k.

šį sekmadienį spalių 13 d., 
pas pp. Grybus,4 6142 South 
Fairfield avenue, įvyks lietuvių 
studentų organizacijos,. Lįth- 
uanian University Club, susiriiir 
kimas.

Kliubp sekretorius, A.- C. 
Skričkus praneša, kadi bus dis(- 
kusuojami naujų metų darbuo
tės planai, 6 po susirinkimo na- 
riai bus pavaišinti užkandžiais. 
Susirinkimo; pradžia! 2 vai. po 
piet.

Pp. Grybų duktė, Wenettą, 
yrą to kliubo narė.

Lietuvis Mandeville 
Zenge bylos džiurėje
' ‘I

Tarp. 12 pr^aikįijitųj,ų teišėjų, 
kurie klausy^^ Mandevdle Zen- 
ge’s bylos įę> -išneš, > nosprendį, 
jyra ir yįenas .Uętuvis, Juozas 
Mikus,. 24, 10334 įTorrence avė. 
Mandeville- Zenge bus teisiamas 
•už nužudymą, vieno- Dr. Bauer, 
kuris mirė.pp«to kai-Zenge jam 
padarė lyties operaciją.

I - CTiTgrirr--

Į Iš berniuko pilvo
►v— X’ * *

> išėmė sagą
” "T1 ..........

Norwegian-American ligoni
nėje buvo, padaryta įdomi ope
raciją 101 metų, berniukui Leon 
Nikįtin. Iš pilvo jam buvo iš
imta atdara .sagutė, kurią jis 
netyčiomis prarijoi.

Trys žymus chieagiečiai 
sužeisti nelaimėje

sekretorius,
Mri ir Mrs. George F. Nixon 

ir Kennėth Farwell> Burgess, 
žymus ir turtingi chicagiečiai, 
buvo, sunkįaikužėistkkai jų au
tomobiliai susidūrė: prie Sjmp- 

1

Didžiausias Susido
mėjimas!

t

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

Lietuvių tapybos jr rank
darbių meno parodą organi
zuoja Lietuvių Jaunimo Drau
gija] Čikagoje, kurios aktyviu 
darbuotoju yra šokėjas Vy
tautas Beliajus.

Šitas jaunuolių draugijos 
sumanymas rengti parodą yra 
girtinas. Tokių parodą jie jau 
buvo surengę praeitais metais 
lietuvių kolonijoj.

Tegul lietuviai dažniau* su
rengia rankų darbų parodas, 
ypatingai ten, kur svetimtau* 
čiai galės matyti. Lietuviai 
juk turi gražių audinių, siuvi
nių iy kt. Turi ir menininkų, 
kurie yra baigę meno mokyk
las. Tegul ir jie prisideda su 
tapyba. Tuomet bendro meno 
paroda bus tikrai įdomi.

Parodos rengėjai prašo vi
sus tuos, kurie turi gražių ir 
vertingų rankų darbo ekspo
natų, prisidėti prie parodos. 
Laiko jau nedaug beliko, 

r šiuo reikalu reikia kreiptis 
prie Vytauto Beliajaus, 3259 
So. Halsted St. —Pritarėjas.

Telef. Harrison JD751. X-RAY 
NUOLAT ŽEMOS KAINOS

Vai.:—8:30 iki 8:80
Nedėlioj nuo 9 na 1 P. piet
32 6 S. STA-T'ę S T 

„Oppositė, Davis 'Store, .2<i Floor

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St 
EnKlewood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš- 
kiau Įrengta.

i.
t" 2^1
A-

Preferred by 
millions 

to mayojinaise

PRINCESS TEATRE 
So. Clark prie Jackson 
Antra -savaitė rodoma 

SOVIETŲ RUSUOS FILMĄ 
“KAIMIEČIAI”

Iki 2 vai. kasdien

/j ■»"' «■>" ” H"1 ĮJ»' P . . 1 . . II,

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

į Naujienose.
J

■ >

■MLmmmAOooO Hou.rtw»n« JMBMM ...... .

' O A different, delicioua
i flavor! Time-honored in- 
[ gredients of mayonnaise : 

and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it!

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžio 
Kentucky 
Bourbon 

Ir 
Lietuviškos 

Degtinis,

Gerkit ir Reikalaukit
Rekomenduoja šeimi
ninkėms pirkti jautien^ 

< ___ ___________________ ‘ ;■

Chicagos Mėsos rinkos infųn- 
maęijos biuras rekomenduoją 
šeimininkėms šiandien ir rytoj 
'pirktis jautienos. Sako, pri,u 
(einamai bus galimą nusipirkti 
ir “roudn steak” ir “sirloiu 

į y į , 41 • - w -A i- y ■ ■ . ' A -t • . / •/*'.

'stake”.

Kasdien vis daugiau ir daugiau 
namų šeimininkių lankosi i “Mid- 
węst Stores1’ ir perkasi maistą ir 
groserius. Yra daugiau negu vie- 
«na m-ietetjs ,4ęl kurios. jos pasiren
ka šias krautuves. Priežastis štai 
•kokidš: ’ ’
; , pirmiausiai “Midrorest Stores” sa
vininkai yrą patyrė savo amate biz- 
liieriai, kurie daugeli metu dirba 
prie šio bizniaus. Jie ne tiktai nu
simano apie produktu geruma, bet 
.it isigyjo daug patyrimo suteikime 
kuogeriausio .patarnavimo. Todėl 
jus visuomet gausite naują šviežiu 
maistą “Midwest Stores” ir jums 
patarnaus groserninkas, kuris ne tik
tai bus pilnai patyręs bet taipgi bus 

, mandagus ir draugiškas.
Toliaus,. kainos “Midwest Stores” 

yra visuomet kaip galima žemiau
sios. Del dideles supirkinėjimo ga
lės jos ne ■ kjla. Visas maistas su
perkamas ir tvarkomas nuosavuo- 
se urmo sandeliuose, i kur jos at
vežamas vagonais tiesiog iš išdir- 
bėju ir manufaktūrų.

Kainos yra labai prieinamos ir 
dėl tos priežasties, kad dabar šiose 
krautuvėse eina didelis kontestas. 
Pelno — pasidalinimo (Profit — 
sharing) kuponai duodami kiekviė- 
nam kostumieriui. » šiuos kuponus 
galima išsimainyti i vertingas dova
nas be jokio extra primokėjimo. 
Kas savaite taipgi duodame didelį 
cash prizai. Nors kontestas einą 
antra savaite be daugelis šeiminin
kių jau gavo šiuos cash prizus.

Perskaitykit “Midwest Stores” ap
skelbimą. Jis telpa ręguliariai kas 
pėtnyčia šiame laikrašty.

Del visų viršiau suminėtų priežas
čių jums pilnai apsimokės pirkinėti 
“Midwest Stores” krautvėse.

Apskelb.

FORKACE
TAISYMAS

DEGINIMUI PUODAI, kitur 
svarui 18c; musų Į4Č
GROTELIAI, kitur svarui -į 
20c ; mųsų kaina ------  * "r

Xi.

* ' ■ į • 4,0%
i *

Pigiau '
’• • i t ’ i

VANDENIUI VIEDRIUKAI, 
kitur svarui 22c 5 
musų kaina . ,___ —___
pelenams kratytojai, 
kitur svarui 22<-;

! musų kaina —.---------

BOILERIU
Mes turimo pasirin
kimui pilną atakų 

WHOLESALE IB 
KETAU.

Kitą Furnace ir Boi
leriu dalys apkalimo* 

proporcionaUai arba palpa

DŪMINES VAIPOS
7 colių įlenkimas arba

8 colių įlenkimas arba
paipa ____ ___________
O colių įlenkimas arba 
paipa _______________
10 colių {lenkimas 
arba paipa -------------

2fl G augę Galvanizuoti.

ACME FURNACE REPAIR 1
PARTS CO, 12 krautuvės]

N. HALSTED STREET
Jei. i I e v i i r k e L 0(>10

I ST. (H AR LES KO A D, 
Tol. May'A'ood 22

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

—
4

ALFABETO TyARKOJB '
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musą skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairią paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intaisą ir reikmenų. Jeigu išr telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jiečkot, pašaukite Naujienas* Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarė jo. čia jus gausite informaciją jeigu tik 
ją bus galima gauti.

I

Čia susirasi! ko tik 
jums reikia

PIONEER 
Pocohontas Mine Run, tonas 

$7.40, perkant 5 tonų lodą 
SHULMISTRAS BROS. 

2405 W. 42n<r St.
Phone Lafayette 6300

BOILERIAI
. BOILERS

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINĄrM ‘ 

24 valandų patarnavimas. 
' GUARANTRED BOILER AND 

WRLDING SERVICE 
3240 South Archer Ąvenue, 

2 blokai F vakarus nuo Ashland Av 
i Tel. Viyginia 1930. 
.......... i i i—
STOGŲ DENGI

ROOFING ’

AUTOMOBILIŲ Tais.
AUTO REPAIRING

ANTANAS MALINAUSKAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

spąlio 8 dieną, ^:30 valandą 
vakare 1935 m., sulaukės pusės 

‘ amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Višintų parap., Bilienų kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nubudime 

■ moterį Marijona PO tėvais- An- 
Ldrunaiter šėseri ir švogeri Ade

le ir Steponą Kanapius, broli 
' ir broliene- Petrą ir Oną Mali- 

< hauskus ir giminės, o Lietuvoj 
: ĮQptiną< tėvą, broli, dvi seseris 
" ir giminės. .
<> Kūnas pašarvotas randasi 
, 919 W. 33rd PI.
7 Laidotuvės ivyks . sukatoj, 

-v spalio 12 dieną, 8:00 vai. ryte 
iš namu i šy. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už’ velionio 

•sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

, Visi a. a. Aųtano Malinaus
ko giminės, draugai ir pažys
tami esat, nuoširdžiai kviečia- 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
. Moteris.’ Sesuo, Brolis, 

Švogęns. Broliene 
ir Giminės.

Pątąmauia laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards. 1138.’ ’

TADEUŠAS KASROGIS
Persiskyrė su &uo pasauliu fl 

spalio, 10 dieną. 2 valandą ryto ■ 
i 1935 m„ sulaukęs puses ąm- a 
i žiaus, gimęs Telšių apskiL. ■ 
; tuokės pargtiap^; . . / |

Amerikai' išgyveno 25 metus. ■
Paliko 1 dideliame nuliūdime 9 

pussesere Elžbietą Varkąlieųę 9 
ir jbs dukteris, Stela O’Brien, 9

■ Ėilijan Malbney 
Eeterty.el ir * line ..

1 Kūnas bAi vptas randasi 9 
925 " Blv. Teteįonas I

WentwQrtih. 831 . z,' • 9
Laidotuvės Įvyks, pirmadieni 9 

spalio 14 dieną. 9 vąl. ryto 9 
į iš namu i Sv- Kryžiaus para- 9 

pijos bažnyČ!^ kurioje atsibus 
: gedulingos pamaldos už vėlio- | 
, nio. sielą, o Iš ten bus nutari^ 
: tas i šv. Karimierų kapinęs. 9

Visi- ąt adeušo Kasrogjp i- 
giminės,/ "«*’'«♦***< ■!

; lyvaųtiSl vėpe ir suteigi j 
i jam pža^utM^' patarnavimą ir į 

atsisveikinimą.
Nuliude liėkąmeM

! Pusseserė ir Gimines, / ]
Patarnauja laidotuvių direk- I 

;■ torius J. F. Eudeikįs, Telęfo- 
nĄ Yąfds 174L 1

....

RADIATORIŲ. FENDERIU IR 
BODY TAISYMAS

Automobilių . malevojimas, radiato 
riu 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 

' t ■

ir Frances g 
3rS. * SI

r» r*

NATHAN 
KANTER

THE BRIDGEPORT ROOFING 
Ar jūsų stogas reikalauja patai-

darbų.
- 8218 So. Halsted Stmat

. : e i TA /VTCtorr 4965.

PAŠAUK MUS ‘DEL DYKAI
- APSKAĮTLIAVIMŲ 
LEONAS ROOFING CO.

3750 W«Uace Street,
Tek Boulevard. 0250

Mutual LiquorCo.
4707 So. Halsted SL

Tel. YARDS D803

‘ Atidarymas J. 0, 
Tavem

f —..................-

Spalių 12 ir 13. d(U šeštadie
nį ir sekmadienį, įvyks J. G. 
Tavern atidraymas. Vietą rai> 
dasi adresu 3318 South tlalsjjeį 
street.

Savininkai yra Jonas ir Dalia 
Grybai, seni bridgeportiečiąįį 
kris vėl sugrįžę į “lietuvių ąo^- 

Ątidarymo proga pp.

ANGLYS
COAL

W. 3. Freckelton 
CoalCo.

Anthracite COAL Bituminous 
Pochantas ir kitų rūšių. . 
Rai!way .Yard and Offięe , 

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

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



8
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Visi Nori Pasipuošti
Vyrai ir moterys nejuokais jau rengiasi 

sekmadieni i “Naujienų” Bankietą. Vyrai užsi
sako naujus siutus, prosina kelnes ir šveičia če- 
verykus, kad tik kuom nors pažymėti savo su
sidomėjimą “Naujienų” Bankiete. ■

O moterys, tai už vieną kitos nori būt pir
mesnės. Louis Style Shop ir kitų panašių krau
tuvių suknių departmentai tiesiog užsigrudę 
moterimis, ir visos nori kuogeriausiai pasipuošti 
“Naujienų” Bankietui,

Iš viso to minios susidomėjimo, atrodo, kad 
“Naujienų” Komitetas paėmė per mažą svetai
nę. Sako, kad Sokolų svetainėj telpa 1500 žmo
nių, bet man atrodo, kad publika nesutilps.

— D. E. F.
. ‘Naujienų” Bankietas . Sokolų Svetainėje, 

2345 So. Kedzie Avenue Sekmadieni, Spalių 13 d. 
Bilietas $1.00. <;.• ‘

--------------------------   - *- ■ --------------------------- -------------------------------■—o

Musų Skaitytojai
“Atleisk jiems, nes ne

žino ką daro”

Taip, atleisk jiems lakunėli 
Vaitkau, nes jie nežino ką jie 
pliauškia.

Jie yra lygus apaštalui Ta
rnui, kuris netikėjo pakol ne- 
dasilytėj Kristaus žaizdų. Taip 
panašiai elgėsi ir visi priešai ir 
nepriteteliai karžygio lakūno 
Vaitkaus ir Antrojo skridimo 
organizacijos, ALTASS.

Ką dabar sakysite, ar tikite, 
kad tas drąsus lakūnas, , kurį 
jus kaip išmanydami žeminote 
ir šmeižėte, išpildė savo duotą 
žodį, išskrido ir perskrido žiau
rųjį Atlantiką ir stovi eilėse 
išimtinių viso pasaulio garsiųjų 
vyrų tarpe ?

O gal dar ir dabar neku- 
riems nesuprantama, kad tąs 
galėjo atsitikti? Gal nekuriems 
aršesniems priešams ir pavy- 
dams sapnuojasi, kad Įeit. Vait
kus dar neišskrido ir tebėra 
dar New Yorke, tebelaukia dar 
patogaus oro? Jeigu taip, tai 
bukite tikrais Tamošiais, nu
važiuokite i Airiją ir dasilytė- 
kite “Lituanicos II žaizdų”, 
pasisveikinkit su nesužeistu ir 
liksimu tautos didvyriu, narsiu 
lakunu Vaitkum.

“Mea culpa” 
^Prašykit sau atleidimo, saky

dami “mea culpa”.

AEROPLANAI PRIEŠ VILKUS

MACOMB, ILL. — Vidurvakarinėse valstijose priviso tiek 
daug vilkų, kad ūkininkai, nebegalėdami kitaip juos išnaikinti, 
ėmė tam naudoti aeroplanus. Pamatę būrį vilkų, lakūnai pa
leidžia darban kulkosvaidžius.

Tai viskas ką; galite bedary
ti, nes visi jūsų kerštai, pavy
das, tauzijimai, nešvariausi 
pliauškimai ir sunkiausi darbai, 
per kuriuos taip daugel kerš
tingo prakaito išliejote, nu
ėjo niekais. Juk tai baisus 
dalykas, pralaimėt šitokią kovą?

Kaip keistai atrodo. Kaip tik 
Feliksas Vaitkus išskrido ir 
perskrido Atlantiką, tuoj ame
rikonų ir kitų tautų spauda pri
sipildė visokiais, pranešimais 
telegramų ir paveikslų garsaus 
lakūno su “Litunanica II”.

• ■ ‘ f J. . J

Amerikos ir kiti lietuviai 
džiaugiasi, kad lakūnas Vaitkus 
nugalėjo baisiausias audras, ku
rios pastojo jam kelią viršum 
okeano. Svetimi-nepažįstami 
Airijos ūkininkai pamatė nu- 
krintant baltą lėktuvą, bėga, 
kad suteikti lakūnui pagelbą. 
Pamatę, kad lakūnas netik kad 
gyvas, bet ir nesužeistas svei
kina ir džiaugiasi. O musų ne- 
kurie žmonės, kurie dar nekar- 
tą vadinasi save net patrijo
tais ir garais lietuviais, kažin 
ko nuliūdo, kažinko jiems trū
ksta. Vistiek, kaip čia nebūtų, 
laimingas musų lakūnas Felik
sas Vaitkus, kad nusileido Ai
rijos žemelėj, kur aną priėmė 
labai iškilmingai ir laiko už 
garbingiausią svečią. Kažin kaip 
butų buvę, jeigu butų nusilei
dęs žemėj, kaip vanago imperi
joj, kaip ten garsų lakūną bu
tų prizmę ?

Tur būt, kad nei. nakvynės 
nebūtų suteikę.

—Frank Krasauskis.

F. Vaitkus kruta- 
muose paveiksluose

I ' ' ' ■■■ . ■ '

Vakar teko matyti teatre ro
dant krutumuose paveiksluo
se Įeit. Feliksą Vaitkų ir Li- 
tuanicą II. Parodo, kaip F. 
Vaitkus, užsilipęs ant lėktuvo 
pila gazoliną į bakus. Paskui 
jis pasako atsisveikinimo kal
bą, paminėdamas, kad lietu
viai jau pirmiau bandė be su- 
sustojimo nuskristi į Kauną, 
bet žuvo. Dabar jis bandy
siąs be sustojimo pasiekti Lie
tuvos sostinę—Kauną.

Po Įeit. Vaitkaus atsisveiki
nimo Lituanica II pradeda rie
dėti cementiniu keliu ir paky
la į orą, 'kaip baltas paukštis. 
Skrenda virš miesto. Namai 
pasirodo maži ir Lituanica II 
dingsta miglotoj New Yorko 
padangėj.

Žiūrint į paveikslą, kaip Įeit, 
Vaitkus, lakūno uniformoj; 
pasiruošęs pavojin^On kelio
nėn lipa lėktuvan, ^darosi kaž
kodėl baugu. Apima jaudinan
tis jausmas ir kartu smagu, 
kad' tą didelį žygį daro lietu
vis. Filmo dnounseris pridu
ria : “He takes a daring chan- 
cel”. Taipgi parodoma Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos.

■— Matęs,

SLA. 226 kuopa su
vaidins “Žydą 

Statinėje”
NORTH SIDE. — SLA. 226 

kuopa pastatys komediją “Žy
das Statinėje”. Po vaidinimo 
bus muzikalis programas ir 
vėliau šokiai. įvyks spalių' 26 
d., Armitage Hali, 3800. Armi- 
tage Avė.

Vaidinime dalyvauja seni 
ir nauji talentai: Vincas Pač- 
kauskas, Benis Alūzas, Jonas 
Feiza, Albinas Smalelis, Jįr. ir 
gabi vaidintąja p-nia Radi- 
šauskienė. Visi vaidilos rū
pestingai ruošiasi, kad viskas 
puikiai nusisektų. Kp. koresp.

Darbininkai kurie pa
tarnaus “Naujienų”
Bankiete spalių 13,
Visos čia išvardytos ypatos 

prašomos susirinkti į svetainę 
ne vėliau 4:30 vai. po pietų.

J. Račiūnas
Galskis
Martinkaitis
Gura
Narbutas
Gumauskas
Kampikas,
A. Mickevičia
A. Ambrozevičia
Deringis
Edv. šmotelis
A. Uždravaitis
V. Mišeika
J. Vilis

■x. Barniškis
Joe Ascila
Bronice Abraškaitė

Chicagos Lietuvių 
rezoliucija Vil

niaus reikalu
Išnešta masiniame mi

tinge, spalių 9,1935
Mes, Chicagos lietuviai, susi

rinkę Chicago Lietuvių Audito
rijoj minėti tą skaudų nuoti- 
kį, įvykusį 15 metų atgal, kuo
met lenkų legionai atplėšė nuo 
musų šalies sostinę Vilnių, iš
kilmingai pareiškiami

I. Kadangi Vilniaus nuo ne
pamenamų laikų yra tautos sos
tinė,’*^

II. Kadangi Lietuva niekuo
met nėra atsižadėjusi Vilniaus 
krašto, ir

III. Kadangi Lenkija sulau
žydama Suvalkų sutartį smurto 
pagelba užgrobė Vilnių ir jį dar 
tebelaiko okupavus. 1 ,

Tad tebūna nutarta, jog

NAUJIENOS, Chicago, III.
— r-L- • Į V Į ■ į . ‘ -■ ‘ -J . - - -J-1-  ‘ 

PAPASAKOS KELIONĖS ĮS
PŪDŽIUS, PARVEŽTUS IŠ 

LIETUVOS
T
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Inž. K. August
“Naujieną” antrasis redakto

rius, kuris su savo žmona, pra
leido Lietuvoj 3 mėnesius. Jis 
turi daug žingeidžią dalyką pa
pasakoti. Susirinkę svečiai į 
Naujieną bankietą turės malo
numo išgirsti jo kalbą.

L Mes, Amerikos lietuviai, 
pasižadam dėti visas pastaugs, 
kad atitaisyti skriaudą, padary-, 
tą Lietuvai, 1920 metais, spaliu 
9 dieną, ir > '

II. Mes esam visad pasirengę 
gelbėti okupuoto krašto lietu
viams ją sunkioj kovoj už iš- 
ląikymą savo tautybės ir Lie
tuvos garbės.

Ši rezoliucija nutariamą 
siąsti Amerikos ir Europos vy- 
riausybėms, Tautą Sąjungai, ir 
spaudai. ■ .

, . Komisija -Rezoliuciją:
• Dr. A* J. Zimontas

D. Pivarupas
J. Kunis.

GEEBuilding 
Material Company 
atidarė liaują ofisą
Del geresnio blogumo lietu

viams, ypM- . f marketparkie- 
čiams, GEE Bullding Material 
Co. atidarė naują ofisą antrašu, 
6821 So. Western Avė.

Ta firma užlaiko visokią me
džiagą namą statybai ir patai
symui. Taipgi anglis ir koksus. 
Jie taipgi turi autorizuotą val
džios skyrią, kuris, dykai duos 
patarimus ir nurodymus kaip 
reikia gauti valdžios paskolą 
namui pataisyti. Tėmykite ją 
skelbimą šiandien ‘Naujienose’.

VBA.

MORONO AUKA

ii

7 me-

piktada-

SEATTLE, WASH.
tą Sally Jean Kelley, kurią nu
žudė nežinomas , moronas. Pir
miausiai ją išgėdinęs 
ris ją pakorė. E.V

PRANEŠIMAI
Apie 3000 lietuvių 
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

žž ''j i
J:

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJŲS 
Ar Tamsti esi nariu?

> Jeigu peši, tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 

Konkursas baigsis spalio 31 d. 
Metas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ofisas atidarąs 

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

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

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

Chicagos Lietuvių Auditorijos Rei
kalai. Draugijų,. Kliubų ir Kuopų 
ka.ros turite Bonus Chicagos Lietu
vių Auditorijos visi viršininkai ma
lonėkite pribūti i susirinkimą pėt- 
nyčioje 11-ta diena spalio, 1935 m 
8-ta valanda vakare, Auditorijos sa
lėje, 3133 So. Halsted St. Dalikaa 
labai svarbus todėl tamstų atsilan
kymas neatbūtinai reikalingas.
< M. Z. Kadziauskas, sekr.

ZarasiŠkių Kliubo susirinkimas 
ivyks penktadieny, spaliu H d. pp. 
Žukauskų bute. 2126 So. Halsted St 
Pradžia 8 vai. vakaro. Visi kliubo 
nariai malonėkite' atsilankyti.

Kliubo valdyba.
Kriaučių Lokalas 269 A. C.. W. of 

A. susirinkimas ivyks pėtnyčioj spa
lių 11 d. Amalgamated Centro name 
333 So. Ashland Blvd., 7:30 vai. vak 
Malonėkite dalyvauti visi riariai.

./ i Valdyba.
Svarbus susirinkimas su prakalbo

mis dėl labo Lietuvių Tautiškos Pa
rapijos ivyks Sandaros Svetainėj 
814 W. 33rd St. Sekmadieny Spalio 
13 d., 1935, 2:00 vai. po piet. - Bus

8:30 iš
Ryto

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedėly, 
Utarnike, 

lr 
Petnycioj 
iš radi© stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink 
Tūkstančiai . 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio
programų. 
Klausykitės 
ir jus.

Kalendoriai
1936 m o

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

Tel Canal 8500

gerų kalbėtojų, jų tarpe, P-nas I. 
Chap, kuris kalbės apie pirmų mort- 
gičių įeikala. Katrie nori kad 
Lie.uvių Tautiška Parapija Chica- 
goj nenunyktų, tai yra kviečiami 
atsilankyti ant susirinkimo. Kvie
čia visus senus pafapijonus, ( kurie 
buvo", prie vyskupo Mickevičiaus ir 
Kun. Tautos. Komitetas.

“Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinio Kliubo mėnesinis 
susirinkimas ivyl.es, nedėEoj, spalių 
13 d., 1035, LavVler Hali, 3229 W 
Madišon St. 1 p. m. Visi nariai bū
tinai atsilankykit. yra daug naujo 
apsvarstipiui. Raštininkas.

Teisybės Mylėtojų .Draugystė lai
kys mėnesini susirinkimą sekmadie
ni spalio 13 d., 12 vai. po pietų.
Lietuvių Auditorijos svetainėje, 3133 
So. Halsted St. Gerbiamieji nariai 
esate kviečiami dalyvauti kuoskait- 
lingiausiai, nes yra daug dalyku ap; 
tarti. Nepamirškite vžvilktas duo
kles apsimokėti. Nut. Rašt.

I

CLASSIFIEDADS
Automobiles

SPECIALI S BARGENAS
NASH — 1931, 4 durų sedan $225
SHEVROLET — 1930, 4 durų 

sedan .................................. $165
FORD — 1930, 4 durų sedan .... $175
PAIGE — 1928, 4 durų sadan.... $45

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

kėjimais arba mainysiu i kita karų.
P. WALTERAITIS

4614 S. Western Avė.
Tel. Lafayette 1329

NIEKO NEĮMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Įst. 15 metii. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
k&i

2511 Mihvaukee Avė. Bei. 4845

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ 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 nuc 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU ^F 
ClIICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phohe Yards 8408

Furniture & Fixtures 
Rakandai-įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Štorų fikčeriUs dėl 
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.

STORAGE RAKANDU BARGENĄI 
$200 5mportuoti 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.

PARDAVIMUI 8, šmotų dining 
ruimio setas, pigiai, iš priežasties 
mirties. 2511 W. 69 St. 1 lubos iš 
užpakalio.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai'

DIDELIS IŠPARDAVIMAS » 
Beno ir strunų instrumentų 

$175 piano accordion special .... $90 
$18 Albert konrnetas—klernetas $6.50 
$35 Boehm Clarnet Co. sax.

naujas ir vartotas ............... ■... $20
$65 Martin naujas sax .............. $45

Gitara $4.50. Visi bubnai. 
GOLDSTEIN MUSIC SHOP

914 Waxwell St.

Miscellaneous for Sale 
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 .......... .....
American broadtail ........
Northern seal ................
Tikra esatem mink .......

Ir daug kitų.
Jackettes .........................
46

$18
$24
$38
$24
$32

. $26
$44

$150

$8
$18kailiukų scarfs nuo .... $3 iki 

Ekonomijos sekcijoj.
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

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

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui su
augusio vaikino arba našlio. 
Esu našlė 40 metą amžiaus. 
Nebėdna.

Rašykit Naujieną adresu 
Box 334

Penktadienis, spal. 11, 1935

CLASSIFIEDADS
Help Wanted—Malė v

Darbininkų reikia i*

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

REIKALINGAS uagelbininkas i 
tavern abelnam darbui.

2710 W. 59 St.

Help VVarted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris prie leng
vo namų d~rbo. Turi mokėti atsa
kinėti telefoną. 5702 S. Halsted St 
Tel. Normai. 9524, nuo 11 iki L
I........ II ■■■.................................. ......

Situation VVanted 
Darbo Ieško

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

Švari moteris ieško darbo prie na
mų ar tavern. Rašykite Box 336 
1739 So. Halsted St., Chicago, III. 
.. . ... .. .—"u------- ;--------- ------ ---

IEŠKAU bile kokio darbo. ^su 
gera šeimininkė.

841 W. 83rd Place

For Rent
RENDON gera duonkepykla — se

niai, apgyventa vieta. Pigi renda. 
8651 Baltimore Avė. Tel. South 
Chicago 0425.

—o—

RENDON 6 šviesus kambariai su 
vana, 2 aukštas, $16.00, 

1584 So. Central Pk. Avė.

RENDON 6 kambariu flatas, mo
derniškas. Nebrangiai.

4157 So. Artesian Avė.

Furnished Rooms
RENDON kambarys — apšildo

mas arti Chicago ir Crawford gat- 
vekarių linijų. Be skirtumo, senas 
ar jaunas — $3.00. Van Burren 
5689. ♦

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

Cicero, III.

BUČĖRNĖ ir grosernė pardavi
mui. Nebrangiai. įrengta su Fri- 
gidaire. Geroj apielinkėj. 2953 W. 
59 St. Republic 8931.

PARDAVIMUI grosernė — gera 
vieta, nupiginta kaina $400. 

3667 Archer Avė.

PARSIDUODA bučernės fikčeriai 
už puse kainos, priežastis uždary
mas Storo. Telefonuokit Belmont 
5136.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, gera vieta, biznis išdirbtas per 
daug metų arba mainysiu ant far- 
mos. 3157 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA Tavern visa arba 
puse. Apgyventa švedų. Priežastis 
pardavimo partneriu nesutikimas.

7337 S. Cottage Grove
----- o-----

PARSIDUODA Tavern 
vieta 
delis 
pat. 
333.

Gera 
— Biznis labai geras — Di- 

“Construction” darbas eina ten 
Rašykite i Naujienas, Box

PARSIDUODA saliunas ir namas 
6 kambarių. Biznis išdirbtas per 
10 metų. Parduosim labai pigiai.

2501 West 89 St.

Farms ior Sale 
Ūkiai Pardavimui

MAŽOS FARMOS $195 
$1 imoketi — $1 i savaite 

Prie didelio kelio, aukštesnėj vie
toj. Galima auginti vištas, daržo
ves. vaisius. Galima dirbti mieste. 
Geležinkeliu 31 minutė iki vidurmies- 
čio. Nėra special assesmentų. Ma
žos taksos. Netoli mokyklų, bažny
čių ir krautuvių. Automobiliu va
žiuokit Rand Road, 5 mylios j šiaur- 
vakarus nuo Desplaines.
GOELZ’S ARLINGTON HEIGHTS 

GARDEN 
Sheldrąke 8113

Exchange—Mainai
MAŽA FARMĄ., 4 akeriai žemės 

Arlington Heights, 25 mylios nuo 
Chicagos, 5 kambarių bungalovv, fur- 
nace šiluma, 2 karų garadžius, ren- 
don arba mainysiu į nuosavybe Chi- 
cagoje. Delaware 9296.

Real Estate For Sale 
Namai- Mėmė Pardavimui

3001 EMERALD AVĖ. — 2 augš- 
čiu mūrinis, krautuvė ir kambariai 
ant pirmo augšto — 7 kambariai 
viršui. 2 karų garadžius. Tiktai 
mažas imokėfimas. Mr. Nutt, TeL 
Randolph 1675. . . ,

ivyl.es



