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Italai Bombarduoja ir
Bombomis Italai Žudo 

\ Moteris ir Vaikus
Karo Žinios
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Pirmasis Filipinų respublikos prezidentas
• į
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Quexon and his children,

Karo baisenybės pietinėj Ethiopijoj
. , I

Mussolini rengia naują karalių Ethiopijai

Italai vėl pradėjo žy 
giuofi tolyn Ethiopi 
jon.

. . »

Italai sudegino fortą 
ir miestą pietuose

Mussolini paseksiąs 
Japonijos pavyzdžiui

Šiaurėje italai paėmė be 
pasipriešinimo mies
tus Hauzieną, Šakotų 
ir tur būt Makalę.

Susišaudė sovietų- 
Japonijos sargybos 

t

LONDON, sp. 13. — Angli
jos žinių agentūra, Reuteris, 
paskelbė, kad Rusijos-Manchu- 
kuo pasienyje įvyko susišaudy
mas tarp japonų ir sovietų pa
sienių sargybų. Tos pačios 
agentūros žiniomis, apie 50 ja
ponų kareivių perėjo sovietų 
pusėn ir paleido šautuvs dar 
ban

•Sovietų ambasadorius Tokid, 
Japonijos sostinėje, gavo in
strukcijas griežtai užprotestuo
ti prieš Sovietų teritorijos sie
nų peržengimą.

Keli buvę sužeisti.

Džiurė negali pada 
ryti nuosprendžio 
žmogvagių byloje

MOGADISHU, Italų Somali 
žemėje, spalio 13 d. — Upės 
Webbe Shibeir' klonyje italų 
lėktuvai bombardavo ethiopų 
fortą Dagnere. Kone visą va
landą (italai mėtė dideles bom- 

> fortą, o taipgi j miestą 
Bauko kairėje upės pu- 
Miestas ir fortas užside- 
pasidengė dideliais debe- 
dumų. Bombardavimas

Dega 
sėje. 
gė ir 
siais 
buvo išryto, bet dar ir po piet
miestas dar vis tebedegė. Et
hiopų kariuomenė pabėgo. Iš 
miesto išbėgo į laukus gaujos 
gyvulių.

Čiagimiai žmonės labai džiau
giasi, kad italai paėmė Dolo ir 
Gerlogubi miestus^pietinėje da
ly^ o Aduyą ir~ Adigratą šiau
rėje.

RYMAS, Italioj, spalio 12 d. 
Premjeras Mussolini nori pada
ryto naują karalių Ethiopijai. 
Tuo karalium veikiausia busiąs 
Ras Hail Selassie Guksa, kurs 
perėjo italų pusėn su savo ka
reiviais. Guksa yra buvęs Tig
ro provincijos gubernatorium ir 
pyksta ant Ethiopijos kara
liaus, kad jis jo vieton padėjo 
kitą—Ras Seyumą.

Manydamas paskelbti nau
ja karalių Ethiopijai, Musso
lini paseks Japonijos pavyz
džiu, užkariaujant Mandžuriją, 
kuomet Japonija pasaulio ap
gavimui įsteigė Mančukuo ka
ralystę ir Mančukuo karalium 
padarė buvusi Chinijos impera
torių Henrį Pu Yi.

Pietų pusėje italams te
ko ethiopų miestai 
Dolo, Gerlogubi. Ita
lai eina Webbe Shibe- 
li ir Fafano upių klo
niais, degindami mie
stus ir kaimus.

Lenkijos kabinetas 
rezignavo

LOUISVILLE, KY„ sp. 13— 
Pirmininkas prisiekdintųjų tei
sėjų Robinson žmogvagių by
loje vakar anksti rytą pranešė 
teisėjui, Elwood Hamilton, kad 
jie negalėjo padaryti nuospren
džio.

Frances A. Robinson ir jos 
uošvis, Thomas H. Robinson 
Sr., padėjo Robinsono sunui 
pagrobti turtuolę Alice Speed 
Stool, ir išgauti $50,000 
iŠ pagrobusios giminių už jos 
paliuosavimą. Pats kidnaperis 
dar ikišiol nesurastas.

Ką teisėjas darys džiurei pa
skelbus, kad ji negalėjo susi
tarti, paaiškės rytoj rytą.

Italai ima pietinę 
Ethiopiją

Aduva bus dovana 
Mussoliniui

Ethiopai turi labai men
kus ginklus, bet 600 
tonų amuicijos jau at
eina Ethiopi jon tautų 
sąjungos rūpesčiu.

Mussolini ketina pa
skelbti Ethiopijai nau
ją karalių Ras Gunk- 
są, kurs perėjo italų 
pusėii su savo karino- 
menėj

■ . ."..V. -

Italų kariuome-

ap-

pa
tas

ADDIS AB AB A, Ethiopijoj, 
spalio 13 d.
nė eina Ethiopijon iš pietų pa
kraščiais upių Webbe Shibeli 
ir Fafan. Bombarduoja kai
mus, užpuola ethiopų žvalgus. 
Jie rengiasi prie pirmo didelio 
mūšio Ogadeno fronte. •

Ethiopai telkia savo karei
vius italams atremti. Ethiopai 
čia turės 100,000 blogai ap
ginkluotų kariautojų prieš 60,- 
000 gerai išlavintų ir gerai 
ginkluotų italų.

Italai pirmiausia bandys 
imti Harrarą, o kuomet 
jiems pasiseks, jie eis prie
redavos ir atkirs geležinkelį 
tarp Addis Ababos ir Djibouti. 
pietinę italų armiją komanduo
ja generolas Rodolfo Graziani. 
Ethiopų armiją komanduoja 
Ras- Nasibu.

IŠ vietų per kurias italai ei
na žmonės su pasibaisėjimu 
bėgą į Jigjizą. Atbėgę žvalgai 
praneša apie baisybes, kurias 
žmonės pergyvena Webbe Shi
beli upės klonyje, kur italai 
bombarduoja kaimus. Daug 
moterų ir vaikų esą užmušta.

Prieš italų bombas, tankas, 
kulkasvaidžius ir granatas 
ethiopai čia gali atstatyti tik 
senoviškas j ietis. Ne visi ethio
pai turi šautuvus.

ADUVA, Ethiopijoj, spalio 
12 d.—Italų generolas De Bono 
rytoj formaliai prijungs Adu- 
vos miestą prie Italijos. Mies
tas pilnai pasiduoda italų kon
trolei. Italų karininkai yra į- 
sitikinę, kad italai neužilgo val
dys visą Tigro ^provinciją.

Labai svarbiu dalyku yra 
skaitoma ethiopų vado Guksos 
ir Kassos Arą jos perėjimas ita
lų pusėn. Guksa pareiškė, kad 
jo 15,000 kareivių dabar ka
riaus už Italiją.

Italų karininkai tikisi, kad 
daugelis kitų ethiopų vadovų 
peries italų pusėn. Guksa yra 
iihpėfatoriaus Selassio giminai
tis, bet jis buvo didelis Ras 
Sayumo priešas. Ras Sayumas 
yra Aduvos ir Tigro provin
cijos gubernatorius, o Guksa 
mano, kad jis turėtų būti gu
bernatorium, nes jis pirmiau 
juo ir buvo.

Rastas prūsų kaimas
2500 metų senumo

Tas parodo, kad lietu
viai gyveno Pabaltijo] 
1000 metų prieš Kristų

Graikija nekantriai 
laukia karaliaus

Padėkojo teisėjui- Už 
amžino kalėjimo 

bausmę
DADE CITY, FLA., — Mrs. 

Grace M. Evans padėkojo tei
sėjui, kai> tas nubaudė ją. j ka
lėjimų visam amžiui už vyro 
nužudymą. Ji ne vien pasakė 
ačiū, bet pridūrė, kad gyveni
mas kalėjime negalės būti blo
gesnis, negu! 15 metų jos ženy-. 
biniogyvenimo.

ATHENAI, Graikijoj, spalio 
12 d.—Graikai rengiasi parsi
kviesti savo karalių Jurgį*lap
kričio pradžioj. Lapkričio 3 d. 
žmonės dar balsuos ar sugrąžint 
ti karalių ar ne, bet jau išanks- 
to galima pasakyti, kad nubal
suos .sugrąžinti, neš tam yra 
visuotinas pritarimas.

Karalius pats nenori gryžti 
Graikijon pirma negus žmonės 
nubalsuos, kad jis turi gryžti. 
jis bus pakviestas iŠ Londono 
ir atlydėtas Graikijon su dide
le ceremonija ir iškilme.

IŠ karaliaus palociaus jau iš- 
Sikratistė pašalintas Grakijos 
respublikos prezidentas Zaimis. 
Buvęs respublikos premjeras 
Tsaldaris atsišaukė į žmones, 
kad darbuotųsi karaliaus nau
dai.

WARSZAWA, Lenkijoj, spa
lio 12 d.—Poznaniaus universi
teto archeologai darė iškasinė- 
jimus Prūsijoj netoli miesto 
Znin ežero Biskupinski pusiau- 
saly, ir čia netikėtai jiems pa
sisekė surasti užsilikusį seno
vės prūsų kaimą. Tas kaimas 
esąs 2500 metų senumo. Jį at
kasė durpynuose. Durpėse per 
tūkstančius metų jis nesupu
vo. Mediniai namukai, ir dau
gelis daiktų juose rasta pui
kiame stovyje. Rasta indų, 
puodų, įnagių ir koks tai ra
tas. Išviso tame kaime rasta 
15 medinių triobų ir sepytnios 
gatvės, apvestos augšta siena.

Ties Kurtuzais rasta daugiau 
senovės prūsų kaimų ir pamink- 
lų~visi apie 300 metų senu
mo.

Tai yra labai brangus radi
niai.

Jie parodo, kad lietuvių gen- 
tės* gyveno Pabaltijo j daugiau 
kaip 1000 metų prieš krikščio
nišką erą, taigi dar pirm tų lai
kų, kaip Graikija buvo Grai
kija.

600 tonų amunicijos 
Ethiopijai

ADDIS AB AB A, Ethiopijoj, 
spalio 12 d.—šeši šimtai tonų 
amunicijos jau yra vežaįma 
Addis Ababon iŠ porto DjiboutL 
Tautų sąjunga tą padarė, kad 
ethiopai dabar pradės gauti 
amunicijos.

Addis Ababoj vis daugiau ir 
daugiau kareivių. Tūkstančiai 
jų atvyksta čia. iš įvairių pro* 
vincijų. Jie visi trokšta 
ti italus.

muš
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MANILA. —, Filipinų Salos, gavusios nepriklausomybę, 
nesenai rinko savo pirmąjį prezidentą. Juo išrinko Manuelį 
Quezon. Paveikslas parodo prezidentą ir jo šeimyną.' Jis bus 
įšventintas lapkričio 15 d.

WARSZAWA, Lenkijoj, spa- 
io 12.—šiandien rezignavo Len
kijos premieras Walery Sla- 
wek, o su juo rezignavo ir vi
sas Lenkijos ministerių kabi
netas. Manoma, kad jie rezig
navę dėl negalėjimo pakeisti 
rinkimų įstatymus. Prezidentas 
Moscickis priėmė jų rezignaci
jas. Jis prašysiąs Marijoną Z. 
Koscialkovskį, I 
reikalų ministerį, sudaryti'nau
ją kabinetą. 

----------- r—_

Turkų generolas 
veda ethiopus

Lapkričio 4— 
Will Rogers Diena

OKLAHOMA CITY, sp. 13; 
— Oklahomos gubernatorius 
Marland išleido prokliamaciją 
kurioj paskiria lapkričio 4 “Will 
Rogers Diena”. Visi Oklahomos 
gyventojai yra kviečiami tą die
ną atiduoti pagarbą garsiam 
iumoristui ir aktoriui, kuris žu
vo katastrofoj su Wiley Pos
tu, rugp. 15 d., Alaskoje. 
Post yra Oklahomos pilietis.

Ir

Dar du miestai teko 
italams

ASM’ARA, Ethiopijaj, spalio 
13 d. — Italų armija veržiasi 
tolyn į Ethiopiją iš šiaurės į 
pietų pusę. Pranešta, kad ita
lų priešakinė kariuomenė užė
mė du Ethiopijos miestus 
Hauzieną ir Šakotą. Hauzienas 
randasi į šiaurę nuo Makalės, 
o Šakota į pietus. Italai čia ne
sutinka beveik jokio pasiprie
šinimo.

(Jeigu italai užėmė Šakotą, 
tai jie turėjo užimti ir Makalę, 
bet apie Makalės užėmią pra
nešime nėra paminėta).

Telšiuose iždauže 
žydams langus

MacDonald 69 metų 
amžiaus

LONDON,'sp. 12. — Buvęs 
Anglijos premjeras, James Ram- 
say MacDonald, šiandien sulau
kė 69 metų amžiaus. Jis gavo 
sveikinimus iš viso pasaulio da
lių.

. Pasitraukęs iš politinio gy
venimo, MacDonald gimtadienio 
proga pareiškė, kad “tebėra 
kandidatu į taikos armiją”. 
MacDonald yra Darbo Partijos 
narys.

Beždžione susirgo 
tikru kokliušu

CLEVELAND, Ohio, spalio 
12 d.—Didysis 'kosulys arba 
kokliušas ikišiol buvo tik žmo
nių gaunamas. Gyvuliams jis 
nelipo, ir todėl sunku buvo ras
ti tinkamą vaistą prieš kokliu
šą. Bet štai Clevelande dakta
ras G. S. Shibley bandė užkrės
ti beždžionę kokliušu, ir jam pa
sisekė. šimpazės giminės bež
džionė Edna gavo tikrą kokliu
šą tiesiog nuo bacilų, kurias 
dras Shibley purkštė jai ant 
galvos. Po 12-kos dienų ji 
pradėjo kosėt. Jos kosulys ta
po užrekorduotas įrodymui, kač 
ji turi tikrą kokliušą.

Vienas laikraštis praneša, 
kad įniršusi žmonių minia su
rengė didelę demonstraciją ir 
išdaužė langus namuose, ku
riuose gyvena žydai. Pogro- 
maš įvykęs ryšium su pražu
vimų viendš merginos, tarnavu
sios žydų Šeimoj.

Vienok greit po to mergina 
susirado. Ji pareiškė, kad bu
vusi trijų vyrų pagrobta. Vadi
nasi, “kidnepinta”.

Žemės drebėjimas 
Montanoje

HELENA, MONT., sp. 12.— 
Čia nakties laiku 18 kartų 
smarkiai sudrėbė^) žemė. Nors 
gyventojai labai išsigando ir 
išbėgiojo iš birtų, bet retas ku
ris namas sugriuvo. Nuostoliai 
maži.

Skina kelią lėktuvų 
komunikacijai Ra
miam vandenyne
\VAKE ISLAND, sp. 13. — 

Guam saloje, 6,500 mylių nuo 
Californijos, šiandien nusileido 
Pan-American didelis keleivinis 

buvusį vidaushėktuvas. Linija žada įvesti 
’" . jMuaudlątinį susisiekimų .tafp Azi- 

: . jos ir Amerikos ir dabar •tyri
nėja galimybes projektu įvy
kinti.

Wake Island saloje yra įren
gta bazė ir Pan-American lėk
tuvai iš Californijos ten jau 
nuskrido kelis kartus.d.ADDIS AB AB A, spalio 11 

—Dalis ethiopų pietinės armi
jos yra vadovybėje turkų ge
nerolo Wehib Pašos. Italai čia 
buvo paėmę Walwalą ir Wardai- 
rą, bet Wehib Paša su savo ar
mija užpuolė italus ir atėmė 
nuo jų Walwalą ir Wardairą.

Italai betgi jau yra atėmę 
nuo ethiopų daug šulinių Oga- 
depo tyrlaukiuose ir tiesia sa
vo liniją nuo Walvalo iki Ger
logubi. Yra gandų, kad 1500 
ethiopų kareivių pabėgo pas 
italus.

Nuo biliono iki 57 
milionų-lnsullo Im

perijos liekanos

Paliko savo galvą 
mokslui

WHITE PLAINS, N. Y., spa-| 
lio 12 d.—Našlė daktarienė p-ia j 
Hansi Glogau paliko testamen
tą, kad po jos mirties jos gal-1 
va butų nupjauta ir atiduota 
noksimiems tyrinėjimams dak
tarui H. Cushingui, o jeigu jis 
nebūtų gyvas, tai Columbids 
universitetui. Ponia Hįansi Glo
gau mirė rugsėjo 24 d., o jos 
testamentas tik dabar buvo 
rastas. Jai gyvai besant dak
taras Cushing buvo jai pada
ręs keletą sunkių smegenų 
operacijų. Jos vyras Dr. Otto 
Glogau buvo nosies, ausų ir 
akių specialistu ir mirė 1929 
metais.

CHICAGO, sp. 12. — Val
džios apkainuotojas federalio 
teisėjo Wilkerson teisme pa
skelbė, kad Insullo biliono do
lerių bendrovė, Middle West 
Utilities Co., dabar tėra verta 
57 milionus. Į tą sumą įeina ir 
$6,500,000 vertės “geros va
lios” — “good will”.

Bendrovė skolų turi 68 mi
lionus dolerių, tad dabar tarp 
bankų, kurie davė paskolas ir 
Šėrų savininkų eina ginčai kam 
kas priklauso.

Jauna moteriškė pa 
piauta Washington 

viešbutyje
WASHINGTON, sp. 13. — 

Vieno viešbučio kambaryje 
šiandien buvo atrasta papiauta 
jauna, 21 metų moteriškė, Mrs. 
Willie Mae Wood, iš Fairfax, 
Va.

Kas tai jai perplovė gerklę 
mažu kišeniniu peiliuku. Tame 
pačiame kambaryje buvo už
tiktas graborius W. H. Rea- 
giiėr, iš Culpeper, Va., kurio 
veidas ir rankų gyslos buvo 

[supiaustytos.Pasiaukoja by kuriam 
vyrui dėl motinos

BOSTON, Mass., spalio 8 d. 
—Jauna studentė Mabel Bell, 
Į6kos metų blondine, pasiskel
bė, kad ji ištekės už bile kurio 
vyro, kurs sutiks penėti ir už
laikyti jos sergančią motiną. 
Mergaite turi patėvį, bet jis ir
gi serga. Panelė Mabel beve-Į damas, Bob Beeler sugrojo ant 
lytų viduramžį vyrą

Neregys pianistas
0TTAWA, Kansas, spalio 12 

d. Čia gyvena neregys pianis
tas Robert Beeler, kurs moka 
groti iš atminties 3000 kom
pozicijų. Jam sukako 30 me
ili, ir savo gimimo dieną švęs-

piano 1000 kompozicijų.
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KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vy:

NERIA ________
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ.
Taiso senus svederius. Parduo

dam vilnones gijas, storas ir 
plonas dėl' mezgimo. e

F. Selemonavicia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais. _____

NAUJIENOS, Cliicago, III.

J

2

Svederius dėl vyru, Moterų. 
Mergaičių ir Vaiku.

NERIA VILNONES RANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo

dam vilnones gijas, storas ir 
plonas dėl' mezgimo

■p ėjo visokių nebūtybių apie 
skridimo rengėjus. Negana 
šito, dar ir ippš S. L. Ą. orga- 
pąą “TIyYM” SftVo bendra
darbio tilpusius dienraštyje 
“Sun” plepalus pas save atsi- 

Puikus padoru-

. r ■ - w ry F T* f r J’- ’ * ** « *• -«• * - |

Atsakymas p. M. J. Vinikui
r- ’ ’ į, < , -» » • T' ; ;

Neperseniai aš parašiau į 
“Naujienas” iš Springfield, 

'Ilk, kad pas mus daugelis ųą-: 
rių nepatępkiųti sumažintą 
SLA. ligos pašalpa, kuri dar 
bar yra tik vienlaikinė—vieno
periodo. Pilnai galima gauti spausdino, 
ligos pašalpą tik už 12-ką sa- mas viešųjų bendradarbių. Ar 
vaičių. Išėnpei tiek, ir jau ne* ue, p. Vini'ke?
gausi daugiau niekada pilųos Įr tatąi dėdąsi jųųų pašto,- 
pašalpos. Nariai už tai piktai gėje! — Ainis.
rūgo j a, kad jiems nebuvo iš- -----——----
aiškinta apie tą permainą. Pnplzfnrrlipriai Indi- 
Net ir delegatai buvę Detroi- IUH/K1UI UlcLldl JUUl 
to seime—sako, kad apie su
mažinimą pašalpos nebuvę 
nieko pasakyta. Sekretorius p.! 
Vinikas, matyt, tuo labai jsi? 
žeidė ir “Tėvynės” Nq. 40 
parašė pusėtinai ilgą pamoks
lą, kuriame pasako: kąd Ai
nis, pasirengęs Piįd. Tarybą 
prakeikti; kad apie sumažini
mą nariams pašalpos buvę iy 
perdaug aiškinta; pertvarkyr 
mas pašalpos skyriaus buvęs 
paskelbtas prieš seimą “Tėvy
nėje” ir ątspausęlintas seimo 
darbų knygoje. Pq seimui vėl 
buvę patalpinta “Tėvynėje” 
protokoluose ir ligonių bįan- 
kose. ’ '

Bet tikrumoj tįįę dąbAV n.ą“ 
riai apie sumažihtą ligos pa
šalpą ir atrandą ligonių įlan
kose. Tilpęs prieš seimą “Tė
vynėje” projektas dar negali 
skaitytis įstatymu. Taip pat 
tilpęs projektas seimo darbų 
knygose dar nieko nereiškia. 
Seimo darbų knygoj ę tilpo 2 
projektai: mažųmos adv. Da- 
gočiaus įr didžiumos — adv. 
Bordeno ir p. Birštpno. O apie 
tilpusį po seimo “T.” protoko
lą irgi ėjo ginčai, kad klaidin
gai buvęs surašytas. Kodėl 
darkyta protokalas, tai tik 
to darbo meisteriai žino. Nę 
be reikalo potam prisiėjo dele
gatų atsiklausti apie pakėlimą 
5 centų į lėšų fondą, ^Visa4 
Pild. Tarybą,! aš n)anąu^ 
nereikėtų sniėrkti. ySup' h- 
diniinas narių su naujom per
mainom Draugijoje, tai yrą 
sekretoriaus darbas ir organas 
“Tėvynes”. O kad yra nepa
tenki tų narių ir jie rugoja, tai 
ar to fakto nevalia nei laik
raščiuose pranerti? Mano nu
sistatymas buvo ir yra ginti | 
S. L. A. reikalus. Ir aš tą da
rau, kur tik prisieina. Kelio,- 
likos narių nepasitenkinimą ir 
rugojimus man teko girdėti 
rugsėjo 15-tą dieną. Buten|, 
kad S. L. Ą. yra ir šioks ir 
toks. Sumažinti visai pašal
pą, apie ką jie nįeko nežino
ję. Vienas pąąąkė, kad J9 
sūnūs jau reikėtų pęrkęjti į 
suaugusių skyrių, bet nežinąs 
ką reikės daryti. Sako,, pats 
rašysiu į Centro sekretorių ir 
paklausiu ar ištikro bus tik 
vieno perijodo pašalpa? Jeigu 
taip, tai sūnų prirąšysiu į “in- 
sųrance”. Aš irgi sako, pa
mesiu. Vienas pęrjjodas li
gos pašalpos, girdi, neužtekti«-

• nas ir t. t. Aš čia, kaip vi
sada, stengiausi S. Ę. A. ap
ginti, sakydamas, kad S. L. Ą. 
visgi yra didžiausią ir dabar 
dar lietuvių organizacija ir 
dabartinė Pild. Tarybą taisę 
kiek tik gali praeities kląidąą. 
Sekr. p. Vinikas sako “kad su
mažintą pašalpa nepatinką 
tik tiemsj ką mąžai duoda, p 
nori daug gauti”. Aš sakyčiau, 
kad visai tas netiesa. Apsi
metėliai ligoniai, kurie išimą 
be saiko ctaug pašalpos, nei 
susirikimų nelanko ir nepai
so nieko, ar jiems bus sumą- 
žinta pašalpa, ar .padidintą. 
P-nui Vinikui nepatinka ir 
slapyvardžiai. Betgi tie, ku
rie pasirašo tikrais vardais, 
ar yra geresni ? Vienas brolis, 
“Tėvynės” bendradarbis, visa
da rašosi ti^u sąvo vardų, c 
visgi, kadą jį apima tautiš- 
kąą karšias, ir jis ąęgali ki 
taip įkąsti sąu nępatįąkamy 
kitų bro.Jįų Jįetųvių, kurie su
rengę lęit. Ą.. Vąitkuį : skridį- 
mę, tai nubėgą j amęęįįĮOpft 
dienraščio “Sun” reakciją 
New Yorke City ir ten priple-

i /• ■
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Piki. Tarybą,^

ROCKFORD,, ILL. — Penki 
metai atgal pp. Judickių gi
minės ir draugai buvo jiems 
surengę 20hties mętų jų lai
mingo vedybinio gyvenimo 
suprizo parę. Dėkodami savo 
ginąinėms ir draugams" už 
jiems, suteiktą nuoširdumą ir 
dovąnaą, pp. Judickiai tąsyk 
pasisakė, kad jįę nežino, kaip 
jie visiems savo geraširdžiams 
žmpnėms, galės atsimokėti. 
Tuo lųomeiitų, kai kas juo
kaudamas burptelėjo: “Jus 
ponai Judickiaį, surengsite 
25-kių mętų sukaktuves!” 
“Orait,” atsako pp. Judickiai, 

neužmirškite!”
Gi pęųkiępia metams praė

jus, spalių 5 d., pp. Judickiai 
neužmiršta savo pasakyto nu
sistatymo ir surengia sidabri
nį 25-kių laimingo vedybinio 
gyvenimo jubiliejų, į kurį 
pasikvietė apie šimtą ir pusę 
savo gerų giminių ir draugų.

Ponų Judickių surengtas ba
lius buvo nuoširdus ir pavyz
dingas visiems jų skaitlin
giems svečiams. Skanių valgių 
ir gėrimų buvo, galima sa
kyti, nęt perdaug. Ponai Ju- 
,dickiąi širdingai nieko nesi- 

"lilėjo savo1; .svečiams, ir visus 
bi'aloniai.; ’prf&nė ir vaišino/ 
Svečių nuotaika buvo kuo 
pųo.kiausia. Daugelis trumpo
mis kalbomis, įtakoje gero 
ūpo, velijo pp. Judickiams 
sulaukti laimingai auksinio 
jubiliejaus.

Popai Judickiai ne tik kad 
yrą vaišingi, bet gerai sųgy-
veną su sąvo draugais ir kai
mynais.

Jausdamas tą pp. Judickių 
nuoširdumą ne tik savo širdy
je, bet ir širdyse visų ten bu
vusių svečių ir visų jų vardu 
tariu pp. Judickiams tą ^ilų 
giminišką ir draugišką1 ačių 
už puikias vaišes ir linkiu lai
mingai sulaukti auksinio jubi- 
lięjaus. —Svetys.

Padėkos žodis gimi
nėms ir draugams

Mes, Wilįimas ir Anna Ju
dickiai, širdingai dėkojame 
visiems savo giminėms ir 
Jraųgams už atsilankymą į 
musų surengtą balių ir už 
brąngįas dovanas, kurių mes 
visąi nesitikėjome. Meldžiame 
visų priimti ų^ųsų širdingą 
ačiū.

Yjiatiųgai dėkojame sve- 
čįaųis, kurie netingėjo atva
žiuoti iš 'kitų miestų: iš Ra- 
cine, Wis., p. Judickįenei ir 
P4>. Gliebams, Zickams ir Gru
zdžiams. Iš Chicagos pp. La- 
dygų ir Gurų šeimynoms. Iš 
Pojr't Washington, Wis., Rup
šiams ir Žukaičiams už jų 
dovaną.

Taip jau širdingai dėkoja
me visiems rockfordiečiams* 
kurie netingėjo ir mums pa
gelbėjo su darbu, ypatingai 
ačių Jonui ir Marijonai Rim
kams, p. Blaskiui ir p. Butkui. 
Taipjau ačiū virėjoms, po
nioms Kelpšienei, Gutaufcie- 
ąęi įr, Patašienęi, kurios taip 
dąųg umųis pagelbėjo.

Taipgi dėkojame savo duk- 
tęrįųis Mąvijonaį ir Ąntanetąi 
jr. ąunui Petrui už padarymą 
dįdelęs dęvaųos dųr dįdęsųę. 

tymą t ikslp >n usųVahau s s ve- 
čiams, ir visiems kitiems,—gi*
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MALEVOS
Likusios nuo bankrotų ir nuo gaisrų

čia
galite
visada

sutaupyti 
apie

ant vis® 
iinomn 

visoj 
Baly J 

nutlevų
Tūkstančiai malevos galionų, žinomos 
Visoj šalyj, pardavinėjamos kitur visur 
iki $3.00, musų Cf
kaina tik _________—... —
$2.50 vertas maleva 9Ca
grindims —.——1--------
5 galionai skysto cemento
stogams —-----------------------
$3.00 slidus, baltas $1.50 
enamel ____________________
Didžiausias ir geriausias pasirinkimas 
mąlevų ir enamel’ visame mieste 
vi&as puo 1/3 iki 1/2 pigiau. 100% 
garantuota arba grąžinami pinigai. 
Pirkit artimiausioj krautuvėj.

PAINT EKCHANGE OF 
CHICAGO 

1357 MILWAUKEE AVĖ.
0836 8. HAT.8TED 8T. 

2274 EU8TON AVĖ.
Telpfonąl: ArmlĮage B4O,

ne-CIENFUEGOS, CUBA. — 39 žmonės buvo užmušti, 400 sužeisti, o. keliąsdešimts tukstąnčių ne
teko pastogių, kai Gubą užklupo viesulas. Iš namų paliko įtik griuvėsiai, kąip parodo paveikslas.

minėms ir draugams, kurie 
atsilankė ir visaip mums pa- 
gelbėjjo, tariame širdingų pa
dėką.
—Willimas ir Arina Judickiai

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

Kenęsha, Wis.
Iš musų padangės

Spalių 6 d. SLA. 212 kuopa 
laikę savo susirinkimą. Kai 
baigėme visus “politiškus” ir 
“tautiškus” reįkalus svarstyti, 
tai buvome nusitarę eiti na
mo. Bet vienai’ senesniųjų 
kuopos narių,,, ėmę,gundyti 
mtiš^kad eitumėme kur nors 
kiek smagiau laiką praleisti. 
Sako, remkime tuos, kurie 
mus remia. O tokių žmonių 
juk mes turime. Pavyzdžiui, 
ponai šimanaųskai visuomet 
yrą su mumis. Kada kokį pa
rengimą mes turime, jais vi
suomet galima pasitikėti, — 
jie neatsisako paremti mus. 
Be to, pas juos visada malonu 
atsilankyti.

Tas sumanymas tuoj buvo 
paremtas ir būrys musų, susi
dedąs iš A. Pakšįo, A. Kve
daro, F. Povilansko, J. Kaspa
ro, J. Kaspučio, H. Labanaus
ko ir K. BrazeviČiaus, nu
traukėme pas ponus Šįmanau- 
skųš.‘ Jaunoji šeimininkė tiioj 
pradėjo taisyti\.ųiums vaka
rienę. Vėliau atvyko A. Piiras, 
P. Kulešius sd; pitoną, ponai 
Karpiai su dųk^ią, Atkoeiu-' 
nas ir. J. Leški^* Tokių būdų 
susidarė labai ^ĮųkŠiųa kom
panija. yžkųų$|įaugdami M’ 
sm agi ai ĮąįkąOtC 
j uokavomė/ ir 
mc, Ątskųdo y

smagiai laiką/||tęišdami mes 
sus krėtė-- 

Įųe,t Ąt^ąįdO;7^wi^Įy3 
Labaiiaųskd dshlen^ųe.' Jis su
manė p. Kasputi paveržti iš 
kavalierių tarpo. Kas žino,, 
gal tai jam ir pasiseks. Jeigu 
tai atsitiks, taHftihes tikrai 
turėsime progos pašokti ię pa
ūžti jo vestuvėse.

Nežinią, kaip ilgai tas pa
silinksminimas butų nusitęsęs, 
jeigu daugiau draugų butų 
dalyvavę. O ypač jei butų bu
vę ponai Martinai, kurie vi
suomet kampanijoje yra link
smi ir priduoda gyvumo.

pagaliau 'ponai šimanaus- 
kaį pareiškę, kad norį pasiva
žinėti ir man duoti “raidą.” 
Parvežė naųio ir dar magary- 
čipins pasižadėjo dalyvauti 
“Naujienų” bąnkięte, — nusi
pirko ir tikietus.

C. K. Braze.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

advokatai

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublie 8340
5340 So, Kedzie Ąvęnuę

DON’T
NEGLECT 
ACOLD

Krutinės 'skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėrą VIEN TIK 
mostas. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos. 
tūri stipruma. Rekomenduo
jamos gydytojų, nursiu ir

g

‘fe

Mg

g. TIPFD ’
M l 3 D L N E 0 • 
’’ EYES r.... fe

P-nas P. Kulešius trumpai 
įvertino Įeit. Vaitkaus didvyį- 
rišką žygį. Mes visi už tai 
tarėme ačiū.

■, ■ akušeres
Mrs, Ąnęlią K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwife 

6680 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namiio 
se ar ligoninėse, 
duodu masšagę 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims irmęr- 
gįnoms padari
niai dovanai.

Laidotuvių Direktoriai
4 . ; ■ "U A ■♦’F. . j . ' ... ‘

I • ' '■

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visoše Miesto Dalyse.

A.L.Dąvidonis, MJ).
4910 S. Michigan Avę.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

pūo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakaro.

Ąpąrt, šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South'Halsted St.
______ Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hytie Park 3395 

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

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

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

Tel. Boulevard' 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175. , 
Namai: 6459 S. RockweH Street 

Telefonas Republic 9600.
♦Št   i > H Į 

/fglephone: Bąųlevard 2800 ,

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telėphohe: Republic 9723

AKIU SPECIALISTAI 
DK. G. SERNER 

LIETUVIS 
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso. 
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
75,6 West 35tft St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10~m, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vąl. dienų.

J. F. ĘUDEIK1S
4605-07 S. Hermitage Aveųue Phones Yards 1741-1742

IA^ĄWCZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Pbones Canal 2515—Cicero 5927

-------- .——_------------------- —---------------------- -----------------------------------------------

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer j^venue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue ' Phone Yards 113Š

Ą. MASALSKIS
33,07 Lituanica Avenue Phone Ęoulęvard 4139

f A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

. '?/' J. F. RADŽIUS '
668 West 18th Street s Canal 6174

S. M.SKŲDAS ■
718 West 18th Street /4 Phone Monroe 3377

4-

DR. vaitush, opt.
LIETUVIS ’ . 

Optometrjcally' ‘ Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuOtu,- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė 'atyda atkreipiama 
mokyklos vaikus. Kreivos ąkys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso* 

mos be aląniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.'

4712 Sęuth Ąshląml Ąv.
Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentisįai

T

16į46 West 46th Street

. .1 !'

Pboneą Boulęvąrd 520£-841$

T
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Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijoj Nariai.

Ą. Montvid< M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2409 Weųt Madison Street 
Vai. 1 iki 3 pp pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seelėy 7330 
' Naųių telefonas Brunswi>ck 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343
Dr. Bertash

Phone' Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentjstas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47t^ Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro,
' Serędoj pagal sutarti.

.. ...... ""

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Otaa, 4645 SO. ASHIAND AVĖ. 
Ofiso vai-: Nuo 2‘iki 4 įr nuo 6 ikj 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso TeL: Boulevard 7820 * 
Namų Tel.: Prospect 1930

Dr- T, Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

, Valanck>s nuo -9—9 __
2^20 West Marąuettę Ęoad 

arti Westem Avė. Hemlock 7828

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomis pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai.

3825 S& Halsted StT 
Valanda ’nuO 10 r. iki 2 po pietų 

.ir nuo .6 iki 8 vakaro.
Šventadieniais tik susitarus 

Phone Boulevard 8483

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

Dr, S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRU$QAS. 

Ofisas 'ir Rezidencija 
3335 So, Halsted St 

ČHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

pietus l^ąipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas.

ėlęktros prietaisus. '
Ofisas ir Laboratorija:

1034 W. 18th S|., netoli DIorgan St. 
Valąndos nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.
Tel. Canal 8110 ’ 

Rezidencijas telefonai:
Hydę Pąrk 6755 ąr CeptraJ 7464

Dr. Chąrles Sega!
i OFISAS

4729 So, Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vąl. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, hįędčlioinią nuo, 10' iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2830.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 19 iki 12 diena. 2 iki 3 po piietu r"- --• -- -- --- • —

Rez. Telephoąe
T iki 8 vaL NedSL nuo 10 iki 12 

Rez. Telephąne PLAZA 2409

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Ręz. Jei Drąxel 9,191

Dr A-A. Both
Rusas Gydytojas ir Chirurgas.

Moterišku, Vyrišku, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Ist Street 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned6<
Įlomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.---- ■----- ------------—
Dr. J. Shinglman

Praktikuoja 25 metai

1638 So. 3656
Office 4930 W. 13 St.



NAUJIENOS, Chicago, IIIPirmadienis, spal. 14, 1935
bai gerbiamų piliečių, kurie tejuš, vežimas staiga šoko antAl. Baikštys. gimdo kaliniui tokias pažiu

TATUIRUOTE
kad

TURNER BROS

Gerkit ir Reikalaukit
BUDRIK, Ine

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos
Degtinės

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentueky 
Bourbon

Krautuve at
dara nedelio- 
mis iki 5 vai. 

po piety

gyvenime ma- 
karalių, tačiau 

sutikti la-

Krautuve at
dara ūtarn., 
ketverto ir 

subatos 
vakarais iki 9

kad tokia opė 
tekį pagražinimą, kuris racija butų sunki ir nemaio

3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

Laukiniam žmogui tatui 
— svarbus aktas: jis vi

tatuiruotę, 
išsitatui- 

batsiuviai — 
padkavą, žve

jai — laivą ar žuvį, ir t. t.
Daugiausia, aišku, tatuiruo- 

jasi vyrai (vagys, plėšikai, suk
čiai ir kiti). Taip pat “iš pa
šaukimo” Jatuiruojasi jurinin
kai, kareiviai, boksininkai ir 
kiti. Iš moterų tarpo, apskri
tai, tik prostitutės tatuiruojasi.

Tarp kitko turiu pažymėti,

Neteko man 
tyti totuiruotų 
dažnai tenka

augę pririša 
ės. Tokiu bu

Nespręsk apie šiuos puikius siutus ir 
©verkautus dėl Jy specialiai žemos 
kainos. Bet spręsk jūos pagal turtin
go vilnonio materjolo, rūpestingo 

; pasiuvimo ir garantuoto celenese pa- 
- mušalo, ir jus realizuosite, kad tai 
m yra tikros $25. iki. $30. vertybės, 
f Naujausi štyliai dėl vyry ir jauny 
į vyry, įvairios mieros ir puikiai tin- 
' kanti dėl kiekvieno vyro.

Tik pas Tumer Bros, jus galite gau
ti punaši^s vertybes. T' unvkit pini
gus. Atsilankykite šiandien.

PasinardoMi mup»> 
IŠMOKĖJIMO PLIANU 

Duoda jums 10 savaičių laiko 
išmokėti. .

to, rasta dar viena pilna spi
rito bonka, nepraimta. (j)

Naciai terorizuoja 
lietuvius .

Prieš poią dienų vieną nak
tį į Rugulių kaimą: užklydo 
naciški gaivalai ir prie to kai
mo laiškanešio žemaitaičio na
mo vartų stulpo štai ką para
šė : ‘‘Lange wirst du die Fahne 
nicht raushaengen” (Tą vėlia
vą tu ilgai nebeiškeldinėsi). Be 
to, norėdami pabrėžti savo įsi
tikinimus, ten pat ištėpliojo 3 
hakenkreucus.

Minėtas laiškininkas . yra 
klaipėdiškis, bet susipratęs lie
tuvis tautos šventės dieną bu
vo iškėlęs tautišką vėliavą, ši
taip naciai terorizuoja klaipė
diškius. (j)

Kamp. ROOSEVELT 
RD. ir HALSTED ST.

CHICAGO. ILL.

kaip Berntdoile
vieną g/ažią dieną į Locarno'me važiavęs ūkininkas Liepis 
kabinetą atėjęs žmogus, kuris’ sunkiai sužeistas ir vežamas j 
ouvo užsimovęs kepurę ant •Klaipėdą mirė. Nustatyta, kad 
akių, kai likę vieni du, jis nu-! tiepis buvo Visai girtas. Be 
simovęs kepurę. Nustebęs dr.1 . . • .
Locaruas pamatęs^ , kad visa 
svečio, kakta išraižyta mėly-1 
nais ženklais!. Jis : prašęsi pa
tarti, kaip atsikratyti tuo pa-l 
grąžinimu. Tada Locardas pa-; 
stebėjęs jam,

Nuostabios Vertybės CHICAGOS VYRAMS!

OVERKAUTAI ir SIUTAI
ras ir tokius palinkimus, ku
riuos kaip tik ir turėjo seno
vės laukinis žmogus.

Žinoma, klaidinga tvirtinti, 
kad kiekvienas asmuo, kuris 
yra tatuiruotas, butų nusikal
tėlis, nors,'tiesą pasakius, šia
me tvirtinime yrą šiek tiek ir 
visybės. Tad, mano nuomo
ne, labai nemalonu turėti taš 
patybės įrodymą, ypač kai esi 
policijos ieškomas; taip pat 
nemalonu turėti visą gyveni- 
M 
daro žmogų panašų į vagį; pa
galiau juk nemalonu prisimin
ti padarytą kvailystę... Pa
tieksiu ta temą porą anekdo
tų, surašytų medicinos dakta
ro, teisių magistro Edmundo 
Locardo veikale “Nusikalsto- 
mieji darbai ir nusikalėliai”. 
Vienas iš tų anekdotų yra tik
ras faktas.

Bernadotte, kuris iš prancū
zų maršalų pasidarė švedi-’ 
jos karalium, susirgo šlapumo 
pūsle. Gydytojų konsili j ri
mas nutarė nuleisti karaliui 
kraują. Buvo kreiptasi į jo 
karališką Didenybę, kad leis
tųsi apnuogdamas kairįjį pe
tį, bet karalius tam gydytojui 
reikalavimui griežtai pasiprie
šino. Kelioliką kartų kreipė
si į karalių gydytojai ir arti
mieji, bet nieko nepešė: kara
lius nė girdėti apie tai neno
rėjo. Negalima buvo įtarti, 
kad karalius bijotų lauceto ir 
todėl manyta, jog karaius ne
tiki siūlomą gydytojų priemo
nę esant tikrą. Ligonies svei
kata darės. blogesnė. Padėji
mas rimtėjo. Pagaliau kara
lius liepė visiems pasišalinti; 
pasiliko 
kuriam 
amžinai 
tai, ką 
(tačiau, 
dytojas 
laikė). Po to karalius užraitė 
rankovę. Toje vietoje, kurioje 
reikėjo įdurti adatą, pasirodė 
tatuiruotas užrašas, kurio, 
matyti,, imJaįkas. .neįstengė..iš
trinti. PaSWėjd, kad Bema- 
dotte, būdamas dar jaunu ka
rininku pasiryžo įamžinti sar 
vp respublikonišką įsitikini
mą šiuo tatuiruotu užrašu: 
“Mirtis karaliams”, kuris il
gainiui, žinoma, pasidarė ne
betinkamas...

Buy gloves with what 
it savęs

MAr a reikale mokėti f-
(lankiau kad kauti serą d**}* 
koiele. f-Hteriae Tooth PmU 
Mdella tūbai pareiduoda ai 
afio Ji valo ir apaauffo daa

Be to kalite eutauptat* 
•3 kuriuo* kalite au*lpirk 
0 pirltlaalte* ar ką kita, 
uakibert Pharaiaoal Oo.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

yra šie: 
“nelaimės 

pasigailėji- 
nebijau”, 

“atkeršyti arba mirti”, įvairus 
vardai ir pan. Be to, Vervek, 
nusikaftimams tirti laba- 
ratorijos direktorius Briuse
lyje pastebi, esą darbo cha
rakteris, profesija, kartais turi 
savo atitinkamą 
Pavyzdžiui, kepėj 
ruoja kringelį 
batą, kalviai -

ni. tačiau jis atsakęs: “§u vi
sa kuo sutinku. Noriu , vesti. 
Negaliu pakęsti savo busimo
sios uošvės priekaištų. Jeigu 
tikęs pas ją pietų, nenusiimti 
kepures, tai ji vadina mane 
chuliganu, o kai nusimaunu— 
žuliku.” ./■’ .<< / .'.V. :■

Taigi, gerbiamieji, nešita- 
tuirųoKite - niekad I Tai yra 
pavojingas žaislas. Jeigu kar- 
lą\: atsitiko jutais toji nelaimė, 
kreipkitės į gydytoją ir sau
gokitės' mėgėjų, kurie, daryda
mi operaciją nešvariomis ran
komis, i gali jus užkrėsti įvai
riausiomis ligomis.

U U Garantuoto 
™ Grynų Vilnų 
$3O° Materijolo

Vieni pabrė- 
— žia tatuiruotę busiant religi- 
šis1 nes kilmės, kiti šiaip sau soci- 

Pavyzdžiui, Loran’as 
Musų laikais tatui- sako, esą tatuiruotę atlikdavo 

pa- kai kurie laukiniai žmonės sa- 
ant kūno vo naujagimiams kūdikiams 
paveikslas pakrikštyti. Taip pat kįnie- 

tik Žiu' istorikas, gyvenęs XII am
žiuj, pastebi, esą senos įgudu
sios tatuiruotojos tatuiruodavo 
ištekančioms kinietems vei
dus. Senovės egiptiečiai gi 
nešiodavo tatuiruotus Gzidos 
ir Oziriso kulto paveikslus. 
Tatuiruodavo dar ir tam tik
slui, kad butų galima pažy
mėti savo atsidavimą ir pri
klausomybę tam tikrai gimiJ 
nei. Šių laikų laukiniai žmo
nės tatuiruojasi savo vyrišku
mui, didvyriškumui pažymėti 
arba saVo kunui pagražinti. 
Naujoje Zelandijoje jaunos 
mergaitės tatuiruojasi skruos
tų raudonumui nuslėpti, ir ta- 
tuiravimo apeigas atliekant* 
mergaičių motinos dainuoja: 
“tatuiruokitės, tatuirubkitės, 
kad nekalbėtų, kai tu eisi į 
šventę: kas ta mergaitė su 
raudonais . skruostais”. Tat 
nenuostabu, kad Losubrozo 
šių laikų tatuiruotę riša gimi
nystės ryšiais ;su atavizmu 
(atavizmas — grįžimas į se
novę), kuris dažniausiai 
bar pasireiškia kuriuo 
nusikaltimu. Tačiau 
kaip Tąrd’as savo 
me nusikaltime” 
laukinių žmonių 
nieko bendro neturi su šių 
laikų kriminalistų tatuiruotė
mis, 
ruotė 
sų pirma tatuiruoja savo vei
dą, paskui tik kai kada ku
rią, kad turėtų kuo nors pa
sididžiuoti prieš savo žmonas 
arba ryškiau išsiskirti- nuo ki
tos giminės vyrų. Musų žmo
gus, nusikaltėlis, atvirkščiai, 
taturuoja visų pirrria paslėp
tas kūno dalis ir tatuiruojasi 
iš nuobodumo, pamegzdžioji- 
mo, “pikantiškumo” ir pan.

Taigi atrodytų, kad tatui
ruotė neturi atavizmo ryšių su 
nusikaitimu, tačiau kaip ten 
nebūtų, mes galim manyti, 
kad kalėjimas kai kada pa-

Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir
by stes perdirbtą typewriter’j, garantuotų, kuris išrodo kai naujas ir 

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 DEARBORN 8444
OifiB a n typewriter 
7TO 1 ZtlEV company

189 WEST MADISON STREET

beveik taip pat esti nusiminę, į bėgių ir buvo sutriuškintas 
kaip Bernądbtle. Pavyzdžiui, Arklys išliko sveikas, o veži*

nors 
kiti, 

“Paligyna- 
savo, esą 
tatuiruotės

RADIONAS, PHILCO, ZENITU, 
R. C. A. VICTOR, 

GENERAL ELECTRIC
Pamatykite šalę prie šalies naujus 1936 me

tų radios pas BUDRIKĄ.
Šie nauji radios pagauna visas tolimas Amerikos ir Eu 
ropos stotis ir turi labai gražų ir švelnų balsą.

Jūsų senas radio priimamas mainais.

žodis “tatuiruotė”, sako, yra Aplamai, yra įrodyta, 
kilęs iš polineziečių žodžio tatuiravimu jau užsiimta 
“tatu”, kas reiškia “paveiks- lioje senovėje, 
las”„ arba iš žodžio “tiki 
polineziečių dievo vardo: 
dievas esą padėjęs taturuotei alinės, 
pamatą 
ruote vadino kiekvieną 
veikslą, išpaišytą 
(nesvarbu, ar tas 
tikrai bus paveikslas, ar 
kokios nors raidės, linijos 
pan.).

Padaryti tatuiruotę nesun-i 
ku. Mokąs paišyti tatuiruoto- 
jas visų pirma piešeliu arba 
rašalu nupaišo ant kūno pa
veikslą. Jeigu tatuoruotojas 
nemoka paišyti, jis tą paveik
slą nupaišo per kalkės popie
rių. Profesionalai tatuiruo- 
jai, apskritai, turi specialius 
paveikslus albomus. Tatui
ruotės pabūklas dažniausiai 
esti padarytas iš trijų adatų, 
kurios visi 
mos prie I 
du gaunasi rankutė, kuri vie
toj’ vienos plunksnos (adatos) 
turi tris suglaustas plunksnas 
(adatas). Adatų galus tatui- 
ruotojas mirko į dažus (raša
lą, anglies tirpinį ir kit.), ir 
kairiosios rankos pirštais iš
tempia odą. I ištemptą odą 
toks tatuiruotojas suleidžia 
adatas, bet ne giliau pusę mi
limetro gilumo.

Dažniausiai tatuiruotė daro
ma ant rankų ir krutinės, bet 
pasitaiko pamatyti ir ant nu
garos, kojų, galvos ir t. t.; 
net teko pamatyti moterį, ku
rios visas kūnas buvo ištatui
ruotas; tokios moterys, de- 
monstruodamos save, pelnosi.

Apskritai, tatauiruotės pa
veikslai turi fantastišką cha
rakterį. Kai kuriems tokiems 
paveikslams padirbti sugaiš
tama net tr^s mėnesiai laiko. 
Pavyzdžiui, tenka matyti 35 
centimetrų ilgio spalvotas 
paveikslas, vaizduojąs mote
rį ir vyrą apsuptus gėlėmis, 
šiaip, apskritai imant, tatui
ruotės pasireiškia profesiona
liškomis ir kariškomis emble
momis, parašais, ir religiniais 
ir pornagrafiniais paveiks
lais. Pavyzdžiui, tenka ma
tyti širdis perdurtas vilyčio- 
mis, inkarus, kryžius, peteliš
kes, angelus, herbus, moterų 
ir. vyrų galvas, biustus ir t. t. 
Iš parašų ryškesni 
“jos jau nebėra”, 
vaikas”, “šalin 
mas”, “aš nieko

Rūgs. 16 d. ties Kretingalės 
stotim yra neaptarnaujama 
pervaža, per kurią pervažiuo
ja nemaža vežimų.

Važiuojant iš. Šiaulių kelei
viniam traukiniui, buvo paste
bėtas netoli geležinkelio veži
mas. Duotas signalas, kad ve
žimas per geležinkelį neva
žiuotų. Bet, traukiniui priąr-tik vieną gydytoją, 

įsakė, kad prisiektų 
niekam nepasakyti 

pamatysiąs jo kūne 
kaip matote, tas gy- 
savo priesaikos neiš-

Mutual LiguorCo
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

Klaipėda
Traukinys suvažinėjo 

girtą

Sutaupykite Sgj 
ant visokių — 

Išdirbysčių 

TYPEHRITERS

Night and Morning
MmjNNE Promote a Clean, Healthy Candition

Dėl Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
ar^a dulkių, vartokite keletą lašų Mu- 
rine* J^8 Atgaivins, Suramins,Pasmagins 

IOU R LYgale for Infant et Adult. At all Druggists. I
for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

JOHN P. EVVALI)
LOANS and INSURANCE

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

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUD AVOJIMO B-VES
RAŠTINĖJE '
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' ME TMO-BVJ 
SOmb kimo 
op juice
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FUEL 
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PIANE:
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TMIS 
STRANOE 
FLUID? 
MayBEr

VOO-D00I 
•DANCE? ■

kad tatuiruojasi daugiausia 
jauni žmonės, t. y. iki 20 me
tų amžiaus. Net yra tokių 
vaikų, kurie, turėdami vos 9— 
13 metų, jau spėjo pažinti ta- 
tuiravimo “eneną”.. Tačiau 
išsitatuiravę, apskritai, gailįsi 
padarę tatuiruotę, nors yra ir 
tokių, kurie didžiuojasi jąja.

Kuriam tikslui daromi tie 
tatuiravimai? Vieni aiškina 
tatuiruotę pamėgzdžiojimu, ki
ti kalėjimo nuobodoliu, o dar 
kitokie — atminimu. (Pavyz
džiui, vienas iš tokių sako: 
“reikia juk ką nors parsinešti 
atminčiai iš kalėjimo!”)

Dhbar truputį pakalbėsim 
apie tatuiruotės raidą ir tas 
priežastis, kurios yra susiju
sios su tatuiruotės išsipletoji-
mu. -

PETER PEN

H© '

BK3 
KETTLB 
SO RAU.

LET'S 
WATCM 

THE
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1739 South Malsted Stteet ' 
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Subscription Kates:
$8.00 per year in Gonada
$5.00 per year Outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c fcer copy.

9$8J00
. 4.00
. 2.00:
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Entered as Second Oass Mattel 
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Naujienos rioa kasdien, išskiriant i 
uckmadtenfas. Leidžia Naujienų Ben-: 
■drevė, 1739 S. Ualsted St., Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kabia:
Chfcagoj’e — paštu:

Metams ......... ..................
Pusei ttiefcų
Trims fcnfeftestatas
Dsdem mSDeSiams
Vienam mėnesiui ............

CftutoagoĮ per išnešiotojus:
Viena Jcopija • • • • • • <
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valsfljofcu, tie Chicagoj,

Metams $5.W
Pusei metnj .... '2.75
Trims mėnesiams ...... * 1.50.
Dviem mėnesiams ...........  1.00.
Vienam mėnesiui •.75
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Pustei metų oo
Trims mėnesiams ................ . 2.50 f
Pinigas Veikla siųsti pašto Money, 

Orderiu kartu su užsakymu.
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Sekant Tautų Sąjungos svarstymus Genevoje, pri-' 
simena želįgovskijados laikai prieš 15 metų. Jeigu tuo-’ 
met anglai, franeuzai ir kitos tautos butų pasielgę taip 
griežtai su Lenkija, kaip jos dabar elgiasi su Italija!

Kada Lenkija 1920 metų spalių mėnesio 9 dieną 
užgrobė Vilnių, padėtis biivo taip pat aiški, kaip dabar
tiniame konflikte tarp Italijos ir Etiopijos. Nors Var
šuva dūmė pasauliui akis, sakydama, kad .generolas Že
ligovskis “pakėlė maištą” ir “sauvališkai” puolė Vilnių, 
bet visi, kurie norėjo žinoti, suprato gerai, kad už to 
'“maištininko” pečių stovi Lenkija.

Tautų Sąjunga tuomet viešai pasmerkė lenkų ge
nerolo žygį ir pareikalavo, kad Lenkijos valdžia paliep
tų jam su savo armija išsinešdinti iš Vilniaus. Bet Var
šuva nepaklausė, o praėjus kuriam laikui .Lenkija jau 
visiškai aneksavo Vilnių. Bet Tautų Sąjunga nieko ne
darė. Tos pačios valstybės, kurios dabar rengiasi baus
ti Italiją už tarptautinės taikos laužymą, Lenkijos 
smurtui nepasipriešino.

Jos nemanė, kad iš to gali išsivystyti koks nors 
pavojus joms pačioms. Antra vertus, joms’rūpėjo su-] 
stiprinti Lenkiją, kad ji galėtų atsilaikyti- prieš Rusijos 
bolševikus. Baimė bolševizmo sulaikė Tautų Sąjungos; 
lyderius nuo baudimo Lenkijos už Vilniaus pagrobimą.] 

šiandie bolševizmas jau ne baisūs Europai. Sovietų] 
valdžia yra Tautų Sąjungos n^ąiys ir visomis keturio-: 
mis darbuojas^ kadį Epropojė butų apsaugotas tas sto-; 
vis, kurį pagamino Versalio sutartis. Šitą stovį dabar] 
bando sugriauti fašizmas, kuris 'pasirodė stipresnis iri 
pavojingesnis, negu kada nors buvo sovietų Rusija. 
Tautų Sąjunga yra priversta imtis griežtų priemonių 
jį suvaldyti. .

Lietuva nebūtų pražudžiusi Vilniaus, jeigu bolše
vizmas pirmiausiais po pasaulio karo metais nebūtų* 
grasinęs pavojum Europai.

SOCIALISTŲ POZICIJA “BENDRO FRONTO 
KLAUSIMŲ

Taigi visos Lietuvių Socialistų Sąjungos kuopos tu
rėtų atkreipti savo dėmesį į šitą partijos nusistatymą 
ir juo Vadovautis. 1

----------- ------- > ;
KLAIDINGA ILIUZIJA 1

.4*^*^**

Brooklyrie kelios srovės rengs bendrą protesto mi
tingą prieš Vokietijos hitlerizmą, .grasinantį Klaipėdai. 
Keliuose tos kolonijos laikraščiuose matome praneši-, 
mus, kad mitinge kalbės: “Vienybės” redaktorius Tys-’ 
li^ya, “Naujosios Gadynės” redaktorius Pruseika, LSS.! 
19 kp. atstovas Keistutis Michelsonas ir '“Laisvės” re
dakcijos narys Antanas Bimba. \

Tos srovės susitarė; jau ir dėl bendros] rezoliucijos, 
kuri bus priimta mitinge ir pasiųsta Tautų Sąjungai.

Katalikai prie šito bendro darbo neprisidėjo, už ką 
juos kitų srovių laikraščiai visai teisingai kritikuoja.] 
Bet kritikuodami katalikų vadus už atsisakymą daly
vauti bendrame proteste prieš hitlerizmą, jie kartu reiš-, 
kia ir apgailestavimą, kad katalikų lyderiai Brooklyne 
nesutinka kartu su kitomis srovėmis kovoti už demo
kratijos atsteigimą Lietuvoj. <

Argi ta srovė, kuri katalikybės skraiste dengia *kle- • 
rikalizmo interesus, yra demokratijos šalininkė? De
mokratija yrą negalima be sąžines laisvės, o ar musų, 
klerikalai pripažįsta šitą principą? s

Demokratiją Lietuvoje bus atsteigta he su pagelba 
klerikalizmo, bet prieš klerikalizmo pasipriešinimą. 
Kas nori kovoti už demokratiją, tas privalo kovoti prieš* 
klerikalizmą. t

Mums atrodo^ kad Brooklyno kairiosios, srovės gai-] 
vina publikoje visai klaidingas iliuzijas, skleisdamos: 
mintį, kad klerikalai ^ra demokratijos draugai.

ši organizacija sumanė gitoti 
savo. investuotus pinigus ir 
kartti < rūpintis, kad lietuvių ' 
draugijų lėšomis pastatytas na
mas nepatektų į pašalines ran
kas. Tuo tikslu SLA. Pild.’ Ta
ryba ketina atpirkti Audi tori-1 
jų, kai kreditoriai jų “forklo- 
zuos”. O Chicagos Lietuvių 
Draugija pasisiūlė perimti tų 
nuosavybę iš SLA., duodant, 
jam morgačių už visus įdėtus' 
pinigus ir pasižadant laipsniš
kai atmokėti sumų. Nuo savęs. 
Chitagbs Lietuvių Draugija ap
siima dar įdėti į Auditorijų ne 
mažiau kaip penketų tūkstan
čių dolerių. ’ - /

Rodos, reikėtų tik palinkėti, 
kad šitas planas butų įvykiu-; 
tas, nes tai, viena, apsaugotų, 
nuo finansinio nuostolio Susi-, 
vienijimų, o antra, nuosavybė, 
paliktų lietuvių organizacijos 
rankose. Bet dar SLA. Pild. 
Taryba nebuvo suspėjusi pada
ryti tarimų, kai jau kažin kas 
mušė trevogų “brokams San- 
dariečiams” įz Chlcagų, ir jie i 
tuo jaus paleido gandų, kad 
Auditorijai gręsia “pavojus” ir? 
kad reikia jų '‘"gelbėti”.

Gelbėti nuQ ko? Nuo draugi-’ 
jos, kuri nori, kad Auditorija’ 
ir toliau paliktų lietuvių visuo-! 
menes įstaiga?.. x

Kada pri vatiniai kreditoriai i 
ruošėsi tų namų parduoti iŠ Ji-' 
citacijos, idant jį galėtų pasi-1 
imti koks nors kitas privatinis1 
.asmuo, tai tų “gelbėtojų” ne
buvo.

įr negalėjau tvirtinti, kad 
‘Naujienos’ užsidarys.

“Jeigu Tysliava tokius ple
palus girdėjo saviškių kom
panijoje, tai tame nebūtų 
nieko nuostabaus, neš jie te
nai plepalais tik ir gyvena.”'

Vaitkaus šmeižikams, 
“Draugas” jų patalpins.

NEGANA TORETl akis

NEGERA PADĖKOS 
TELEGRAMA

Lietuvos Pasiuntinybė 
shingtone pereitų savaitę iš-' 
siuntinėjo laikraščiams Kauno/ 
visuomenes ir organizacijų at
stovų padėkos telegramų ame
rikiečiams už Vaitkaus žygio 
r|ėmimų. Marijonų organas tos' 
telegramos nedėjo. >

J ' t * 11

Jisai, matyt, laukia padėkos 
iš Hitlerio. Nes “Draugas” dar-, 
bavori kiek drūtas, kad skridi-. 
mns neįvyktų. Ne jo kaltė, kad- 
Vaitkus vistfek išskrido ir per- , 
skrido per Aflantiko okeanų,, 
taip kad Berlyno naciai pas-, 
kui turėjo dėti pastangas, kad 
lakūnas negalėtų bent perskris-. 
ti per Vokietijos žemę. < |

Savo ^gerų intencijų” bro-i 
inkų laikraštis įrodė, ir jisai 

turi pilnų teisę laukti, kad na
rčių “'fiureris” Jam išreikštų 
dėkingumų už skridimo truk-' 
'dymų. Kai ateis iŠ Beriyno pa-1 
dėkos telegrama Šimučiui, Va-’ 
nagaičiuį, Andriuliui ir visiems,

Wa-

' Komunistai džiaugsmu netve- 
tia, kad velionio Bergerio žmo
na, aplankiusi Rusijų (kur ji 
nė su vienu paprastu žmogum 
negalėjo susikalbėti), pasakė: 
*"Aš mačiau socializmų”. Bet 
tai pigus džiaugsmas.

Nes tas atsitikimas su ame
rikiete tik parodo, kad Rusi
jos bolševikai yra geri teatro 
rengėjai. Jie moka padaryti 
taip, kad žmogus mato tų, ko 
nėra.

Amerikoje yra speciale in
dustrija, kuri užsiima tokiu 
štafcų darymu. Jos centras, 
kaip žinome, randasi Hbly- 
Vtood’O, Gal. ’O bblševikijoye, 
kur viskas yra suvalstybinta, 
tų akių dūmimo biznį ■/aro pa
ti valdžia.

Jeigu Rusijoje socializmas 
butų rre teatro kūrinys, bet 
žmonių gyvenimo tikrovė, tai 
sovietų valdžia nedraustų už- 
stenfo socialistų laikraščių ko- 
respondentains ir bendradar- 
btaitiS tenai keliauti ir tų "‘so
cializmų'” aprašinėti. O jau tik
rai ji nelaikytų ‘kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose sa
vųjų socialistų.

.Apžvalgininko pavaduotojas

“Naujienos” jau yra ne kartų įspėjusios lietuvius j 
socialistus, kad jie nesiskubintų dėtis prie to “bendroj 
fronto”, kurį jiems siūlo komunistai. Mes nurodėme,^ 
kad lietuviai socialistai privalo derinti savo taktikų isu’ 
Amerikos socialistų partijos nusistatymu; o socialistų 
partija savo keliu privalo atsižvelgti į tai, kaip elgiasi 
Socialistinis Darbininkų Internacionalas.

Apie socialistų Internacionalų yra žinoma, kad ji-i 
sai dar nėra padaręs tarimo dėtis į kokį nors “bendrų 
frontų” su komintemu. Internacionalo biuras dabar 
studijuoja paskutinio komintemo kongreso rezoliucijas 
ir pareiškimus, norėdamas įsitikinti, ar naujoji kbmin* 
temo politika iš tiesų veda prie darbininkų vienybės 
atsteigimo, ar ji yra tik naujas manievfr-as darbininkų 
klasei demoralizuoti •

0 kai dėl Amerikos socialistų partijos nusistatymo, 
tai jisai buvo. išdėstytas pereitų metų gruodžio mėne
syje Nacionalinio Ekzekutyvio Komiteto ' pareiškime, 
kurio turinys, trumpai suglaudus, yra toks:

Socialistų partija stoja už darbininkų klasės vieny
bę ir deda visas pastangas tų vienybę įsteigti. Bet ko
munistai per metų metus ardė darbininkų judėjimų ir,, 
galų gale, patys suskilo į daugelį smulkių, besiHejan-i 
čių tarp savęs grupių. Pirma negu socialistai galės sto-| 
ti į bendrų veikimų su bent viena iš tų' komunistiškų 
grupių, Socialistų partija turi įsitikint^ kad komunis
tai jau yra galutinai atmetę,savo teorijų apie “social- 
fašizmų* ir atsisakę nuo savo ardymo taktikos.

poliaus tame partijos Nacionalio Komiteto pareis-, 
kime skaitome: ;

“Pirma negu kuris mrs Socialistų partijos sky
rius arba kuopa sutiks dalyvauti bet kokiame ben
dro fronto veikime su Komunistų partija arba jos 
atskalomis, turi būt gautas pritarimas valstijos 

. ekzekutyvio komiteto tose valstijose, kurios yra or- 
ganizuotos, .arba pritarimas, Nacionalio Ekzekuty- 
yįo Komiteto, jeigu valstija neorganizuota.”

Lietuviu Plieno Sparnai ir Plieną 
Valia Dar Kartą Nugalėjo Atlantą! 

--***■■- ' . j ii
inyykdo jį gera ir laisva valia,j 
šypsodamiesi, tai didžią valan-1 Anot jo, transatlantinio skridi* 
dą tokių pasiryžėlių musų taili-i 
toje rasis šin^i,,,ir tukstan-’ 
čiai ir jie pad&^^tol vykdyti; 
tai, kas jos yrą ar bus užsi-' 
brėžta. ’

F. Vaitkuje, ,įąip ir kituose - 
šių dienų Lietuyęs /didvyriuose, * 
atgiję, sen^s ^žygių, dvasia;
F. Vaitkaus žy^iį , palaiko tą’ 
per amžius rusenančią, ir vėl' 
gyvai suliepsnoj ančių, krivių 
inkurtą ugnį ir rodo, kad Lie-] 
tu vos meilė lįę tufuose buvo/ 
yra ir bus stipri ir, nemari.

Mes šauliai, didžiuojamės' F. 
Vaitkaus didvyriškumu, jo 
energija ir ryžtumu, kuriuo jis- 
nugalėjo klastingą ir žiaurų i 
vandenyną Lietuvos garbei! To
kiomis sunkiomis sąlygomis pa
darytas žygis, kada/ nei vienam, 
kitam lakumui šiemet nepavyko 
Atlanto skersai perskristi, pla
čiu aidu nuskambėjo drauge su 
Lietuvos vardu per platųjį pa
saulį. Felikso Vaitkaus vardas 
inrąšytas in geriausių pasaulio 
lakūnų eiles!

(šitaip įvertino Felikso Vait* 
kaus žygį Lietuvos 'šaulių Są 
jungos organas *‘Trimitas\)

Ištisa šių metų vasara buvo 
nepalanki skridimams. Vėjai, 
audros, rukai, ypač viršum 
vandenynų, nepaprastai trukdė; 
susisiekimų lėktuvais. Bet kaip 
tik šiai vasarai leitenantas Fe
liksas Vaitkus bU’VO pasižadė
jęs įkristi iš Amerikos, kur jis 
yra gimęs augęs, įn; Lietu
vį, *šavo tėVų‘ žem^Jift’mų kari 
tų gyvenime. O jei kų lietuvis 
žada, tų ir invykdo. Ypačiai 
svarini buvo tai inrodyti visai 
prie to skridimo organizavimo 
prisidėjusiai ir ne nedaug pa-- 
čioje skridimo technikoje nusi
manančiai ir todėl1 besinervi- 
nančiai visuomenei. To žygio 
nekantraudami laukė tiek Ame
rikos, tiek Europos lietuviai. 
Todėl, nors oro kgmunikatai 
visų laikų, be paliovos jokių! 
pragiedrėjimų nepranašavo, Da
riaus ir Girėno inpėdmrs ir jų1 
testamento vykdytojas, jaunu-, 
tis Feliksas Vaitkus vyriškai’ 
ryžosi jų žygį atkartoti. Ir at
kartojo jį nepaprastai sunkio
mis sųlygomis ir bjauriam orui 
siaučiant, kaip tik tuo laiku,' 
kada žiemos šalčių banga pra
deda 'slinkti iš šiaurės nuo aŠi- ; 
Salio ir, susidurdama su vasa-! 
ros liekanomis, kovoja su jb-j 
mis ir nugali. Tos gaivališkos i 
kovos sukuriu pateko musų la-| 
kūnas.

Ir Vaitkus visa nugalėjo. Jis ] 
kovėsi su priešginumais beveik' 
ligi paskutinio ištekliaus kuro, 5 
per ištisas Ž2 valantis ir nusi
leido, tik sausumų mtims drau
giškoje Airijoje pasiekęs.

Tūlam neišmanėliui gali kil
ti klausimas: ar vertėjo tiek 
vargo keltį, gyvybę ir tiek tur
to rizikuoti, kad gulėtu pakar
toti tai, kas jau kitų padary
ta? i

, 'n

Mums nėra jokių abejonių, 
kad F. Vaitkaus pasielgta tei-' 
singai ir garbingai. Jis protin-; 
gai padarė, kad, vyriausių savo 
uždavinį invykdęs, nestatė pa-i 
vojun savo tiek brangios gy-; 
vybės. Nes, reikia tikėtis, jis 
dar ne vienu atveju turės pro-i 
gos patarnauti Lietuvos var-. 
dui. Bet didžiausia jo. žygio, 
reikšmė gludi moralinėje srity
je. Jis, kaip ir jo pirmatakai 
Darius ir Girėnas, inrodė, jog; 
tebėra gyva lietuviuose didvy-; 
riškumo ir pasiaukojimo dva
sia. Jei tokiam ^žygiui žmonės 
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FAŠISTIŠKAS SUTVĖRI
MĖLIS 

*
Clevebndo Mkkey 

ALTASS *^atskaita$”.

VYRIAUSIS TRIBUNOLAS PRAŠOMAS MJ- 
RODVTi KUR REIKIA DARYTI CIVILINĖS 

METRIKACIJOS AKTUS
davičiaus ir sekt. Sav. dep. ad- 
min. ref. J. Naujoko, Joniškio 
valsčiaus viršaičio skundą ap
svarstę ir padarę išvadą, kad 
apskr. viršininko nutarimas 
panaikintinas. Skundų komisi
ja savo nutarimą motyvavo 
svarbiausia tuo, kad nesanti 
aiškiai nustatyta metrikacijos 
twka. Komisijos nutarimą 
V. JRr hjįpįateris idš. ■ biržė-
Ėo T7 d. patvirtino.

Tada Kazimieraičiai padavė 
skundą Vyr. Tribunolui. Kazi
mieraičių skundo pirmas mo
tyvas;
R. ministeris neišsprendęs lai
ke dviejų mėnesių nuo jo pa
davimo dienos ir, remiantis 
Viet. saviv. įst^ po 2-jų mėn. 
hylęs negali leisti; antra, gy
venimo iškeltus klausimus ne
galima atsisakyti spręsti re
miantis įstatymo trukumais. 
Pagal Liet. Konstituciją nie
kas negali būti verčiamas ti
kėti. Valstybėje yra netikinčių 
piliečių kategorija, kuri į dva
sininkus nesikreipia, e jei nė
ra įstatymų šį reikalą tvar
kančių, tai reikia tenkintis 
veikiančiais analogiškais įsta
tymais, kaip Vyr. Tribunolas 
Skabiausko byloje išaiškino. 
Taigi, reik nurodyti, kur civ. 
metrikacijos aktai turi būti 
daromi, nes nesudarymas me
trikacijos aktų įvairiais atve
jais siaurina piliečio teises.

Kazimieraičiai prašo Vyr. 
Tribunolą V. R. Ministerio nu
tarimą panaikinti.

Šią labai svarbią didelei Lie
tuvos piliečių kategorijos by
lą, Vyr. Tribunolas artimiau
siu laiku spręs.

Civil. metrikacijes įstatymas T 
darosi vis aktualesnis. !

I ............... įl

Pernai lapkričio 13 d. Joniš
kio vak, Bivainių km. gyven
tojai Domas ir Aufruzina Ka-- 
^imieraičiai padavė J-oniškio 
vai. viršaičiui prašymą, kad 
įregistruotų keturis jų vaikus? 
Kazimieraičių sutuoktuvių ak
tas yra įregistruotas 1926 mt; 
Joniškio saviv. aktų knygose.' 
Vairiausias Kazimieraičių vai-’ 
kas <8 met., .jauniausias ttvie- 
jų -metų. * >

Viršaitis Kazimieraičių pra-. 
šymą atmetė, motyvuodamas, 
tuo, kad: a) Lietuvoje HgšidL 
nėra išleista civil. metrikaci-. 
jos įstatymo, o M tokio įsta
tymo nėra, tai toetikfnčiųįjų me
trikacija tvarkoma prisilaikant 
1924 mt. vidaus reikalų minis-; 
terijos aplinkraščio, t. y. —. 
įrašomi į knygas tuoj atlikus! 
apeigas, o Vyr-. triteimolas iš-i 
aiškino, kad laisvamaniai turi* 
būti traktuojami kaip sektan-( 
tai, nepripažįstą ^vasiainlkų' 
<Įst. sav. IX tom. 931—9541 
str, s t r.)? Kadangi Vaikai ne-' 
įregistruoti per metus laiko* 
jiems gimus, tai pagal Civ-1 
Proc. Įsi. 13565 Str. tori būti i 
įrodinėjama teisme ir vaikų- 
metrika įrašoma teismo spren-’ 
dimu.

Šiaulių apskrities viršinin-; 
kas p. Kalendra viršaičio nu
tarimą panaikino ir įsakė Ka
zimieraičių vaikus į valsčiaus 
knygas įregistruoti. Apskn vir-’ 
šininkas savo nutarimą moty-' 
vuoja tuo, kad Liet. Konstitu
cijos 14 str. visiems Lietuvos’

mo sąjunga surinko $4^,000 lt. 
•dar Lietuvos vyriausybė pay 
skyrė Kur gi tie pini-, 
gai dingo ?

Ir kodėl prieš taknnui iš- 
škreudant reikėjo skolintis iŠ* 
“Naujienų” $200?; ‘ i

“Iš kur „sodalistų dienraš
tis, skursdamas kaip ir visi 
musų laikraščiai, turėjo pi-; 
nigų net skolinti Vaitkui iš-; 
pirkti, o ‘antras skridimas’/ 
kuriam surinkta net $40,000, 
neturėjo iš ko Vaitkų išleis
ti?” —
klausia tasai Mickey Mouse.;
Iš Kur “Naujienos” turėjo; 

pinigų, tai nė Katptoko biznis. 
Bet yra faktas, kad “Naujie
nos” turėjo ne tik tuos du šim-' 
tu, kurie buvo pasiųsti tele-] 
grafu į New Yoiką rugsėjo 20: 
dieną, bet ir daug daugiau. 
Fer šią vasarą “Naujienos” yra 
pasiuntusios B «aw> ŽHo Netv1 
Yorkan, transatlantinio skridi-* 
mo reikalams, beveik $9O(k00i 
-icash, — nežiūrint to, kad AL-1 
TASS dar nebuvo užmokėjusi. 
*‘Naujienoms” kelis šimtus do
lerių senų sąskaitų.

Kai dėl “skurstančių” laik
raščių, tai tegu tas fašistiškas 
sutvėrimėlis žiuri savo nususu- 
sio lapelio. :

Ir geriau tegu jisai nekiša 
nosies į ALTASS atskaitas. At
skaitą išduos ALTASŠ valdyba 
visuomenei, kuri aukavo, e ne 
tiems paškudninkams, kurie do
rų žmonių darbą purvino.

1

‘“Tėvynes” redaktoriui 
darė baisu, kai jisai pamatė, 
kad “iš Susivienijimo išmestas”1 
p. Bimba rašo '“Laisvėje” apie 
S LA. reikalus. Bet tai dar nė
ra taip strošnas dalykas. Kai 
kurie iš Susivienijimo išmesti 
žmones rašinėja ir pačioje “Tė
vynėje” apie SLA. reikalus.

Pavyzdžiui: ponia Zose Vi-. 
taitienė. Kokių ji turi teisę 
“mokyti” SLA.' narius? Tačiau 
SLA. organo redaktorius jos 
raštus talpina ir neprimęga 
jai, kad ne jos biznis yra 
svarstyti reikalus organizaci
jos, iŠ kurios ji yra išmesta.

IR VĖL TYSLIAVA

viršaiČio skundo V.

“GELBĖTOJAI”

Kreditoriai nutarė už skolas 
parduoti 'Chteagos
Auditoriją, -j kurią anais gerais 
laikais įdėjo ^6,000 ir Susi
vienijimas Lietuvių Ame^

Lietuvių

Prieš F. Vaitkui išskrenda!} t,. 
Tysliava išplūdo tuos, kurie 
rinko aukas lakūno žygiui, 
“Židikais”. Bet dabar jisai ste
bisi, kodėl su juo nesielgiama 
džentelmeniškai ' <

Tur būt, kad parodytų, ką 
reiškia džentelmeniškumas, ji
sai Grigaitį klausia:

“O kas desperatiškai tvir
tino, kad Naujienos tuojau 
užsidarys, jeigu Vaitkus Šie
met neiŠlėks.”
Aš irgi paklausiau Grigaiti, 

ką jisai mano apie šitų Tyslia-" 
vos paklausimų ir įgavau tokį; 
atsakymų:

tikėjimo laisvę, o Konstituci-’ 
. jos II str. pabrėžia, kad pilie-' 
. čiui jokių privilegijų-nei tei
sių mažinimo dėl jo kilmės ir' 
tikėjimo negali būti teikiama. 
Taigi jr laisvamanių teisių ne- 

i galima siaurinti, o jų vaikai
• tori būti registruojami metri
kacijos įstaigose. Nors Civ.

. metrikacijos jst. neišleistas, bet 
] V R. Ministerijos veikia ap-
* ItokrašČiai, nustatę civil. me
trikacijos tvarką.

Tada viršaitis apskr. virši- 
,'ninko nutarimą apskundė V.

Ū. Ministeriui. V. R. Ministe-.] ’ 
rio įsakymu sudaryta komisi-' 
jja ii pirmininko Saviv. dep., 

į dto. p. Barkausko ir narių ( 
j jos juriskonsulto adv. Jakobo,..

Kauno burmistro Merkio, ap- Į 
, valdybos * nario Rr. Gu-’

<

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

...................  1 ■■       -—

Šitit latkah jokio biznio ^no- 
tH relUtoMn nrgdti gyvuo
ti. Konkurentų yra aiak daug, 
kad tik nuolatinių kautieriinu

Otali •omOatdM dtaw- 
•nį Mijantą

AmeriJU* lįMoiOt •garai M- 
.pranta, kad ba geroe teklamot 
toeap&ht. Kuo daugiau nk- 
Hmuojini, 3oa geriau atkari.

Raktom*, kuri ‘atfitkama Hm* 
ttomt -rkalbiuna 1 laUaMuų 
vituomet aprimoka.

/ o
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Siūlo streikuojan
tiems ūkininkams 
priimti paliaubas

konęertę Lietuvių Auditorijoj, 
lapkričio 28 dienų. —Z,

Majoras Kelly pasiūlė steri- 
kuojantiems pieno ūkinin
kams paskelbti 30 dienų pa- 

z liaubas ir bandyti taikiu bū
du nesusipratimus su pieninė
mis išlygipti.

Ūkininkai pirmiau atmetė 
panašų gubernatoriaus Horne- 
rio pasiūlymų, bet šį kartų į 
sugestijų žiuri prielankiau. 
Ar jie su tuo sutiks, ar ne, 
jie dar nepasakė.

Laike streiko Chicagoje 
pristatyto pieno kiekis suma
žėjo 45 nuošimčius. Ūkinin
kai reikalauja didesnio atlygi
nimo už pieųų.

Šios darbščios mote
rys tiki, kad visi 

jas parems
Oak Forest senelių naudai ren
gia šokius Del Prado viešbuty.

Dr-jos ‘Lietuvos Ūki 
įlinko’ atstovai gri

žo iš Lietuvos
Broliai Poyiląs fe Antąnąs Vil

kai dalyvavę nuo Chicagos 
pašelpos organizacijos

Povilas ir Antanas Vilkai, į- 
gąlioti Dr-jos “Lietuvos Ūki
ninko” atstovai Viso Pasaulio 
Lietuvių Kongrese Kaune, spa
lių 9 d. parvažiavo Chięagon.

. Broliai Vilkai sako .grįžtant, 
laimingai keliavo per Atlantikų 
didžiausiu prancūzų linijos lai
vu, “Normandįe”. Taipgi sako, 
nuvažiuojant kol pasiekė Kau
pų viešėjo Pąryžidje ir mątė 
žymių vietų. Visoj kelionėj, 
nuvažiuojant ir grįžtant netru
ko patogumų ir buvo daug ma
lonių įspūdžių.

Kartu su Vilkais grįžo p. K. 
Krikščiūnas ir B. Kuciukas.

Broliui Vilkai išbuvo pustre
čio mėnesio Lietuvoj, apvažiavo 
daug gražių ir įvairių vietų. 
Ateinančiam Dr-jos “Lietuvos 

-Ūkininko” mėnesiniam suąiriiH 
kime, spalių 20 d., žada daug 
papasakoti apie Pasaulinį Lie
tuvių Kongresų ir'Lietuvos įspū
džius.

Ieva Lukošiūtė, fin. rast.

Kalendoriai
1936 m.

B. Putrimas. 4536 Turner Avė.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (8) sekmadienis kiekvieno 
menofeio. 1-ma vai. po pietų K. 
Gramonto svetainėj, 4535 South 
Rockwel 1SL

most serious expression on hią 
famwhile singįng: Stanley Po^ 
cius .. . Ofcourse you are all 
going to be ąt the Naujienos 
Banąuet Sunday. A number 
of Pirmyn girią ha ve offęred 
to serve, and they might špili 

Į the consomnto rigjit down 
iyour neck if you’re 
lyour best behavior Friday, 
See you theų—

SlirfM'lDTp RlTIRfiri] va* I įmonių ir vėjįąu aptuštino ir 
i CJiP i i Windermetę viešbučio kasų,
karSlį lakūno
kaus pagerbimui Lietuvių kalbos pa-

.___ w
tiniąi vąldyhos m
riai ir hurvs ^Lituanicos 1I!,tsa-SU' ^luraaa m:šestadmm Wt gra.
WS 70thĄ’st^ąfe lakunaU VaS ^8 WMnko,

Mąsęs visiems patiko, 
pagerbti^ J { dal ifetaus uebe-

Vąkarelis praėjo labai ?®^jgąlėjo atailaukyfii yęą kvier 
giab dėka Wngąjųt pviaira^H į kią^s ateL
p. Sabaliauskienės u? A, Kar^savaitė _
tanioms paataww& Joa Ml©wahip W W. 331 American lithuanian citi- 
kaip įmanydamos svečius UaMmrnft Ketvirtadieniais Henrv ?ENS CLUB OF 12th WARD val- smino ir vaišino kad sukelti ™ J? d*ba 1985 m-: J- Svitarius, pirm,smmo ir vątomo, Kaą auaųmmQg$h Hou»et 701 W. 14th PI? 4819 S, Trjpp Avė,; W. Turner. 
pinįgų ^Vmtkm aut CigarųPradžia ivoiai aštunta pirm.-pag., 8118 W. 44 St.. tel.Da^vava, Kam^hl • ft ' W| Virginia H58; Paul. J. Petraitis,

NaiMdlak 
ALTA8S valdybos > 
Augustas, “N/’ rędaMwiw 
padėjėjas, kuris urenai grį^ 
iš Lietuvos, pp. Ūkeliai, Mpč- 
kuą, Stąmburas, Jį L $ukM 
garsusis tęmgiątąs, fe daugelis 
kitų.

x .-USAunMiitiii
Pereitų trečiądienį prasidė

jo Lietuvių Kalbos Pamokos, not on

PERDAUG SVERTI PAVOJINGA JUS V 
SVEIKATAI 

Numažinki! svori Raugtai bu 
METABOLIN

Dykai medikais egzaminaclja ir patarimas. 
KetuHų savaičių gydymas dainuoja tik 
$5,00, Telefonuoklt, rašykit arba atsiSaukit.

Metabolin Laboratories, 
001 NORTH STATE STREET, Chicago, IU. 

Phone Delawarė ffcęi

Tie, kurie atsilankys į Del 
Prado viešbutį, lapkričio m. 
19 d., turės kuo džiaugtis.

Tenai įvyks Chicagos Lietu
vių Moterų Kliubo rudenims 
šokių vakaras. Visi, kurie da-? 
lyvausite, nevien linksmiau? 
šiai praleisite vakarų, bet ię 
labdalringų darbų atliksite. 
Visąs šio vakaro pelnas yrą 
skiriamas Oak Forest palie? 
geliams.

Daug rūpesčio ir triūso pri
deda Kliubo pirmininkė p. O, 
Kirięnė, (o visi žino, kad kur 
ji vadovauja, tenai visuomet 
pųįkiąi pavyksta). Nemažai 
prisidedą ir darbščios komi-. — y.
sijos nąrės, Kaip tai p. GietL PrM«ė Kelia Mžiug j SW»FMV- beąą®ully ę<rtwę<J cęmę flowi» 
raitienė, p. Viajgardienė ir p, kurtus, vienas į: .... ' "
Insodienė. kaip nekantriai Lietuva laukė

Vaitkaus, o antras įvertinda-
Tikimės, jog Chicagos pub- mas jQ žygį Rt \

lika skaitlingai atsilankys į šį 
vienų iš gražiausių parengi?----------------

ES Chicagos paštas rei- 
o»k torai .malu. kalauja keliolikos

— Komitetas. ■■ i • • i_______- darbininkų

t

Leąves, Tęd bpown,Pp. Augūsąs įr Ukęlją

parodydamas from tfees, lęąving rows of 
“1 aimost nude branches bow-r 

ing before a fiercely coltį 
wind.They indicate the de? 
miae of heąch pąrties, picnįęs, 
ąnd ^ąenįę roąsts, and the 
resįųrrectjon of banquęts, ęon-> 
cents, danęes, parties and thę 
likę. Faces cheerfully ruddy, 
ingteą^ of bręn^etįj peųplę 
hustimg iąsf^ą^ $ ambhng 

i ąlQiigr nevy fąll fęltš nestled 
Drąnęšąma? Męęp įų coąt oojląrsj fooLbąD,Melrose Park jau- .........

nuoliąi rengiasi nu- CJUcągos paštui reikia Tęmin<Ųng HS of the Imps, an<l 
etaKlnfi aavi&lrhia darbipinRiį, hpt<mt: whfiuier pr ?not they M.bteoinu MVlbųillS S»t>stitute Clęrk-Carrier^ reorgąni?.ed įliis year.. A jnwt 

» • , Kad *»rb* gl,ųti’ «pukap- iptereaUpg mopth this,--thęPasirodys SL,A. 125 kuopos | [ąj fųrj jįlaikyti tam tikrus . - —
kvotimus, kuriuos duoda Ų. 
Civil Servicee Commission.
Pilnesnes informacijas ir kvo
timų blankas galima gautį 
Civil Servise r aštrinę j e, Chica-? 
gos pašto rūmuose, prie Ganai 
ir Van lįuren gątvių. ĄplL 
kacijas reikia priduoti nevė
liau šip vakaro. Jį . ■<

vakarėlyje lapkr. 9 d.

šias didžiules lietu- 
orgąnizącijos — Susivie-?

—The Duchess
..........JI !..||.I!I| I J i I     . .............. 'I I

Chicagc3 Draugiją, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

Virginia 1158; Paul J. Petraitis, 
nut rašt„ 8l8į S, Ęmerald Ąve., 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court. Ci
cero, III.: J. Manikas. kontrolės! 
rašt., 2519 W. 48 St.; J. Jesiunas. I 
kasos globėjais, 2440 W, 89 St.; 
H. Gramontienė, kąsierįus, 4535 
£ Rockwėll St; Dn A. J: Mani
kas, dąktara skvotėjas .2519 W. 
43 St., tel. Lafayette 30^1; Ą. Va- 
lavicią, Marsarka (Bondsmanai); 
K. Grąmontas. 4535 S. Rockwell 
St., tol, Lafayętte 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas, 4088 Archer Avė., tel.

, Ląfavette 6719; Ppįįtįško Skyriau 
Komisiją: Paul J. Petraitis, 8181 
S. Emerald Avė., A. Saldukas, 
4038 Archer Avė., Dr, A. J. Manir 
kas. 2519 W. 48 St; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Arpher Ąvę„ tol, Ląfąye|te 0719,

PRINCESS TEATRE
So. Clark prie Jackson
Antra savaitė rodoma 

SOVIETŲ RUSIJOS FILMĄ
“KAIMIEČIAI”

iki 2 vai. kasdien

■ ■ n ■. uuwww—"    —- 1     

I PAMOKOS
Anglų Kalbos

I ■ Lietuvių Kalbos
Pilietybės
Knygvedystės 
Stenografijos
(Gregg Shorthand)
MOKSLO LAIKAI:

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

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

Beliajus sako, nerei
kia šokti visą dieną, 

kad pavargti
Parodys savo koncerte šį tą 

apie norvegiškus šokius.^

Įdomiausia šąlis šįaų'rmęj 
Europoj yra Norvegija. Nors 
ji užimą didelį plotų žemės, 
didelė dalis Norvegijos neap
gyventą. Aukšti sniegu apden
gti kalnai, fjordai, o šiaurinė 
dalis amžinąi apdengtą ledu, 
padaro sąlygas nepatogias ap
sigyvenimui.

Dėlto, kad jų šalis randasi 
prie Atlantiko kranto, o žeme 
nepatogi agrikultūrai. Norve
gai kreipėsi į vandenynų, ieš
kodami pragyvenimo. Norve
gai geriausi navigatoriai įr ju
rininkai. Dąr senovės laikais 
vikingai atrado Greepląndįjų 
įr Šiaurinę Amerikų. Jų vadas 
Leif Eriksen, keletu šimtme
čių prieš Kolumbo laikus—a^ 
lankė Amerikos krantus. Dau
gumas norvegų maitinasi žu
vimis ir yra vadinami pasau
lio didžiausi silkės vartotojai, 
šiaurinėj daly Norvegijos Au
šra (Aurora Borealis) mato
ma per šešis mėnesius laiko.

Danijos įtaka.
Per šimtus metų norvegai 

buvo užkariauti Danijos, vė
liau buvo sujungti su Švedija. 
Dabar Norvegijoj vartojamą 
Dantį kalba, o norvegiškai 
kalbama tik Islandijoj, vųlką- 
nuota šiaurinė saliukė, kurių 
Danija valdo. Norvegų šo
kiuose galima patėmytį dide^ 
lę Švedų ir Danų įtakų. Norą 
jų šokiai atrodo labai ramus. 
Norą atrodo, kad nuo kai ku 
rių nebūtų galimą pąvargt 
šokant per visų <y_ęnų, bet f ak 
tinai jų šokiai keblus.

MELROSE PARK. — SLA, 
125 kuopa įstojo į SLA. auk4 
sinį konkursų ir jau pradedą 
darbuotis.

y Organizatoriai M. šeštoką*? 
ir A. Tamelis, pasiryžę visus 
Męfeosę Pąrk ir ąpylįpkės ge-, 
rus ir vertus lietuvius prira
šyti prie 
vių
nijimo Lietuviu Amerikoje.
Dalyvauja Beliajus ir grupė.

šeštadienį, lapkričio 9 d, 
yra rengiamas koncertas ir 
šokiai, dalyvauja garsus šoki-J 
kąs, Vytautas Beliąjus su Lie-J 
tuvių Jaunimo Draugija. Vie
tos jaunuoliai taipgi rengiąsi 
pasirodyti prieš publikų su 
šokiais, muzika ir dainomis, 
Jie žada padarytį “surprize”.

Kaip matyti, tai bus turtin-.j 
gąs ir įvairus programas, ko
kio dar niekados nėra buvę 
Melrose Parke. Vietos jąųnuo-į 
liai turės, daug ąmągumo, jeį 
atsilankys į šį parengimų.

‘ Šeštokas.
- I

Melrospąrkiečiai

Pasisekimu
Vietps,

thi^r—'thę 
hegmuing of October.

No, thąt begiimmg won’į 
do! It wųuld, call. for a five 
letter word iheaning a very 
bąd commericement. May b s 
we shopid <start off by telling 
of our forthcomipg concert 
when we shall present theį 
operėtta ^Ėovely Galąteą”, 
with the medihers of the very 
populąb KMThįečių Quąrtette 
in llię lęadiiig roles. And ta 
ąppęąsę the rpublic\> desirę, 
the Pirmyn chorus will pre-, 
sępt wįththik.opęy-ttąs ą cq^ 
cett progralri“M Liaudies dai
nos. Do yoti suppose announ-i 
cing this- ImpoptąjĮt event 
whięh įs to take plącę Novęm- 
ber įeuth at thę C. S, P, S, 
Hąll at 1126 W, 18th st. aį this 
time might be a wee bit too 
ęąrly? Tickets arę muęh 
chęąper įn advąnce, and mąy 
bę secųred from apy memher 
of tbe chorus.

rįems kitiems dąrbąmą ^ni"|BRE-VE-TIES 
nois vąlątijoję pąakutįniu lai
kų paskyrė apie du milįonu 

i dolerių.

“Remontuos” 1,000,- 
000 Chicagos mo- 

kyklų knygų
W. P. A. skelbia, kad ji pa

skyrė $88,473 ęhicągps mo
kyklų tarybai, pątąįsymųį vie
no miliono knygų, kurios yrą 
naudojamos Chioągos viešose 
mokyklose. 90 darbinikų 
dirbs per 12 mėnesių tąs kny
gas “remontimdąmi”.

WPA praneša, kad įvąi-

Nuo Muskulų GSlimo Ir 
> Skaudėjimo 

rrilttteriūt visame Bąąattly; 
pagarsėjusio 

i^^xpe?Eerio
PA|N 
kuris suteikia greitų Ir tikrų

8:30iš
Ryto
P usios žinios | 

........ os 
Naujienų 
Pąnedėly, 
Utornike, 
Seredoj ir 
Petnyčioj 
iš radio stoties 
WGES,

APŠILDYTI
KAMBARIAI 

(LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS) 
Šiltas vanduo visada — maudy

klė ir lašu pirtis dykai.
Valgis prie vietos kasdiena;

Kaipos; nuo $1.50 iki $4.00 
i savaitę.

South Central Hotel
(JŪUUS BASKIS. Sav.) 

1245 S. Michigan Avė. 
Victory 4686.

•' J "" - -   5i

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

Vą|.:—8:30 įkį 8:80
i Nekėlioj nuo 9 m 1 p. piet

32 6 S. STAįTt ST
Oppusiie i/avis 2d bloor

T".

MELROSE PARK.
ir apylinkės lietuviai džiau
giasi, kad Vaitkus, nugalėjo 
Atląntikų. Įr kurgi nesidžiaugs, 
tokiu, herojum. Tie, kdrie pir
ma nekantravo, dabar yrą pą- 
tenkjntį. Visi dabar piktinasi 
vieno radio progrąmo žmeiž- 
tais.

ž^opėą kalba, kad nebeno
ri daugiau klausyti ja garsi-, 
nimų, nė jo šmeižtų girdėti.

—M. $.

Pražuvo 19 metų Al
bertas Vseklauskis 

(?)
Susirūpinę giminės, nors 

nebetenka vilties, beį vis dar 
įeško 19 metų berniuko, Al
berto Vseklauskio (Vasiliaus
ko ?), 4454 South Rockwell 
Street. Jis dingęs rugsėjo 1 
taip ir nępąsįrodė. Jeigu kas 
žinp kurbernįųkųs yrą. Įąi 
kreipiasi į artimiausių polici
jos nuoya<& kwęi fa taipgi ie-

i a. ...

That’s t h e 
wąy to įęgblt Wojider who 
was 'right behind us at re- 
heąrsąl Friday^ that said to 
the aito sįtting next her *‘Did 
you ąee who I was dancing 
with—I think I’ve got him.” 
Coųid the person she was re-> 
fęęrįpg to have been a four 
lettęr wrd meaning our so
čią! ęhąįrmąji?. <. Where does 
the lą^t; row of girls get their 
—ą four jętter word rneaning 

Įpųll? AJ1 the ręst of: us havė 
. to seąręh fOT pąrking spąee 

dienas nepasirodę,[fw ___ įhree letter yvjord 
substąiioe 

ą ehiu

WeU, gal jie turėjo] 
^gerus laikys?” 

*
BRTDGEPORT. — įsėdę į 

tėvų puošnų Chrysler auto-, 
mobilį, spalių 5 d., Pranas Gu-. 
revich, 3358 South Halsted st., 
,fe Aleksas Brencius, išvažia
vę. Rypinosi, sielojosi tėvai. 

( Keliąs, < 
abu yyruhai staigiai vėl užsu-.[ sMbstąnce

į nąPlUS užvakar. Jie da-1 w]^ęb supposedly a ehib 
bar turės pusėtinai pašiaiš? bęautifįęr, (Yęp—\yę tęc 

read the ądsj ... For thę first 
V. time rn ą tong timę we įiąd

S. Įf Yt'Rimuę^i ątęsto- coiump lašt weęk that nobody 
gąują Floridoje Įhąs čQmplamęd,ahput^-ąs yęt 

,... that pretty bluę-’ 
tupiced Ruąsian Frank? Bet 
shę cęojks a mean bprsch.f, 
'Ypil’d bętter buįld ūp ą tsropg 
[sajes ręsįątapęe for Cbuck Ma- 
fekunąs is. ągąįp ą sęlęsman 
. . . A word of yarnipg to t^e 
men and tenors. The lašt, man

Pp. Stella ir Vlądąs Rįmo- 
čiai, 67th ir Dorcjiester, trųm^ 
pų laikų atgal išvyko Floridoų 
atostogoms. Jie ten žadą pą?- 
sjlįkti savaitę kitų.

V.’Rįmutis yrą Nevy York
Lilę Insurance Co. atstovas,!men and tenors. The lašt, man 
Jo Imona dirba IlĮinois Belj thąt Mary Katąrzįs ouį 
Telephone Čompany. Ji yrą didnH reappęar oų tjię sęęne 
duktė ALTASS valdybos na-r until a wholę weęk ląt.ęr. He 
ręs ir veikėjos daugelyje or-[wąsn‘t even’ to - be 1 foųųįįį 
gąnįzaęijų, p. B, Bitautienės. the pffice V^he.re he węrks

Forewarned is forearmed yoi
Trys pelnė $5,000 grobįv / - Tfout Club Wį-th? a ąix ąpį ąęvęr

Trys nervingi bandįtai rytų
įpuolė į c^e
133e’B. 56^ ^^ 
kasų, 4 20 yaistiėję Į

T

7;

Girdėt visur 
100 mylių aplink. 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų.

ir M

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

Tel Ganai 8500

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tek Republic 8402

P. CONRAD
STUDIO 

420W,63r<JSt 
En*lewood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš- 
Idau Įrengta.

Garsmkitės “N-nose

AR JUS EINATE l BIZNI?
Tąvęrn ir Krautuvių Fikčerįai už pigesnes kainas.

Lengvais išmokėjimais.
STANDARD STORE FIXTURE C0

644-648 A¥. Madison St, Monroe 5066.

"L. .. J. ■f—

SBSRV

T

"W

JUOZAPAS sileris
Perskyrė su šiuo 

spalio 12, 10:30 valandą
vak. 103,5 to., stoląukes Puses 
amžiaus gimęs Tauragės ąto, 
Batakių parapijos, Mažintų 
Icniinc.

Amerikai išgyveną 36 metus,
Palijo dideliame ąųliudime 

mylimas dukteris OnąJr Kazi
miera ir 2 žeptU —- Bagdonus 
— gyvena LaFaette, Colorądo 
ir anūke, seseri Veronika ir 
švoReri Lepna Miklovus ir iu 
šeimyna, pussesere Julijoną 
Griksiene ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
2715 W. 38th PI.

Laidotuveąi rūpinasi švoge- 
ris Leonas Mikl’ova.

Laidotuves įvyks ketvirtadie
ny spalįą 17 <įieną, 9:30 vąl, 
ryto iš namu i Tautiškas ka
pines.

Visi a. ą. Juozapo Šilerio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžįąį, kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarriavima ir 
atsisveikinimą.
, Nuliūdę liekame.

-Dukterys. > žentai. Anūkė.
Sesuo, ŠVPgeriii, 
Puafieąęęę »r Gw

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

rATWAnnrivi nFirAnirnni

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelblti mua| skaitytojama su
sirasti, kur galima nusipirkti |vairii paprasti ir nepapiusti 
daiktų, fetaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpanti čia skelbimu
Kalife suairaati ko jieškot, pašaukite Naujiem, Onai ir 
klauskite Biznio Patarėju, čia jus gausite informadje, jeigu tik 
fa bus «aUma gauti.
W"*WW***^R^W*■»ll "H1 UI ■

ANGLYS
COAL

PIONEER
Pocohontas Mine Run, tonas

$7.40, perkant 5 tonų lodą
SHULMISTRAS BROS.

2405 W, 4?n4 SI.
Phone Lafayette 6300

IU M >— >|W

BOILERIAI
BOILERS

..'i

' 4'
Pa 

torius 
has-

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM

24 valandų patarnavimas.
GUARANTEED BOILER AND 

SERVAS 
W

STOGU DENGIMAS
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jusu stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus U »«# P“6- 
‘ e kiek baituos pataisyti. Mes 

daronje vbokj t^prystia

B216 So. Halsted Street 
TaL VTCtorr 4966.

i m i m iu j nu". ....... . » ■".'»*» "

PAŠAUK MUS DEL DYKAI

3750 Wallace Street,
Tęi, Bogtovąrd

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

taipgi 
darbą,



♦

Dar

mis Automobilio dujomis, kai Jackettęs ..

neapleis lovos per kelias 
savaites; guli namie

akrus 
I. C. 
norite 
saka-

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. rftgisterius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Nor:h West Lietuviu Motery su
sirinkimas ivyks antradieny spalio 
15 d. P. Erčių bute 6225 S. Ellis 
Avė. 7:30 vai. vak. Narės malonė
kite pribūti ant laiko. M. K., sekr.

D. L. K. Vytauto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimą atnradieny 
spalio 15 d. 1935 m. 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuviu Auditorijos svet. 
3133 So. Halsted St.

Susirinkimas yra svarbus, todėl 
kiekvienas narys privalo būtinai 
pribūti, nes turime nauju reikalu ap
tarti, kaiptai, išrinkti darbininkus 
patarnauti baliaus vakare. Nariai 
kurie negavote pakvietimo dėl ba
liaus būtinai priduokite savo tikra 
antrašu. _ — P. K.* sekr.

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

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

P-s J. Miller, ligonės vyras 
yra užvęizda Evanstono Com- 
munity Golf Club. Jis taipgi 
gerai žinomas pažangiųjų orga
nizacijų tarpe.

-—i.

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

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA bučernSs fikžeriai 
Už puse kainos, priežastis uždary
mas Stoto. Telėfonuokit Belmont 
5136.

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 esatern. mink .............  :

Ir daug kitų.

Nusipirk sau 1, 2 arba 5 
žemės Homęwood, III., prie 
Lengvais išmokkjimais. O 
dideles farmos, mes turime 
mas: ' '

20 akrų žemės, 9 kambarių stu- 
ba, yra gasas, elektra, prie cemen- 
tiflię kelio, $456 Už akrą.

-.•• M » - <>•
30 akrų žemės, 11 kambarių stu- 

ba, yra g^sas, elektra.
40 akrų žeriės, $125 už/akrą.
Visos farmos netoli L C. trans- 

portacijos. Kitos farmos nuo 80 
iki 300 akrų žemės, kainos nuo $50 
ir aukščiau už akra.

Klauskite
MR. TANANIVICZ

Howard W. Elmore Co.
Central 3677 
Room 528, 

29 S. La Šalie St.

T”—' T ‘fe W"L.’

PRANEŠIMAI
Apie 3000 lietuvių 
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ar Tamsti esi nariu?

Jeigu nesi, tai . kodėl?
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS

Konkursas baigsis spalio 31 d. 
Metas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ofisas atidaras

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

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

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

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

$150

__ _________ _________________ $8 
46 kailiukų scarfs nuo .... $3 iki $18 

Ekonomijos sekcijoj.
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Ave. 
. Atdara * iki 9 vakare.

Musical Instruments 
Muzikos Insirųmentai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentų 

$175 piano accordion special .... $90 
$18 Albert konrnetas—klemetas $6.50 
$85 Boehm Clarnet Co. sax.

naujas ir vartotas .................. $20
$65 Martin naujas sąx ..............  $45

Gitara, $4.50. Visi bubnai. 
GOLDSTEIN MUSIC SHOP

914 Waxwell St. Real Estate For Sale 
Pardavimui

3001 SMERALD AVĖ. — 2 auRŽ- 
čiu mūrinis, krautuvė ir kambariai 
ant pirmo augšto —- 7 kambariai 
viršui. 2 karų fcaradžius. Tiktai 
mažas imokčjimas. Mr. Nutt. Tel. 
Randolph 1675.

CLASSIFIEDADS
Iii iii '    i  

PARSIDUODA Tavern pildai. 
Už teisingą pasiulijimą parduosiu 
greitu laiku, ba einu j savo namą?

2540 W. 45th PI.
—11 ........ ..... .........................-

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Jst. 15 metų. 
Overhaulinpr, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios. viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
k&i
. 2511 MilwaukCe Avė. Bei. 4845

. ...... ......".......................  11 " 1^. ... 1 1 " .................... .... ......... ..... . ...... . ■■ 

Business Service
BiznioPatarnavimas______

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movimi 

3406 S. Halsted Street
Phon» Yards 8408

_______Automobiles______
SPECIALIS 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 įmokėti, kitą dali pinigų išmo

kėjimais arba mainysiu i kitą karą.
P. WĄLTERAITIS 

4614 S. Western Avė. 
Tel. Lafayettė' 1329

Inas. ' Policija veda toliaus ty- 
".rinėjimą.

Kazys Vaitelis yra vedęs 
Lietuvoje palikęs žmoną ir 
dvi dukteris. Gyveno per 

į daug metų šioje šalyje.
— Senas Petras.

Policija veda tyrinėjimą ar jis ----------------
t ope’; ila- Stengsis Auditorijos

S1>aJ namą palaikyti lie
tuvių rankose

Kazys Voitelis persi 
šovęs trimis šūviais 

į vidurius

ŠTUONIOLIKTA — Spa-Į 
lių 10 d., tarp 6 ir 7 valandos 
ryto po adresu, 1705 South! 
Canal St. trimis šūviais per-Į 
sišovė į vidurius Kazys Vaite- Donų Komitetas patieks drau- 
lis, apie 50 metų amžiaus. gijoms planą turto upsaugojimui 

Šovimo istoriją, kiek teko _ ----- -—
sužinoti, yra tokia. 

Auksčiaus minėtų
Pranas Zolpys užlaikė maž- susirinkimas aptarti 
možių krautuvę. Cigarų, sal-; Auditorijos Bonų Sąvininkų li- 
dainių ir tt„ o K. Vaitelis dir- ’ kimą. Dalyvavo viršininkai nuo 
bo pas jį kaipo jenitorius.! 18 draugijų. Atidarius susirin- 
Per daug metų jis toje krau- kimą pirmninkas P. J. Rūta 
tuvėje dirbo. pakvietė adv. K. Gugi paaiš-

Ketvirtadienio rytą Vaitelis kinti Auditorijos legalį stovį, 
atsikėlė apie pusę po penkių 
krautuvę apvalyti. . ,

Pasiėmęs vieną Zolpio re
volverį ir nuėjęs į užpakalį 
namo, pasišovė 
rius. Duonos vežėjas, atve
žęs duoną, rado K. Vaitelį su
smukusį ant “porčių”. Jis su
kėlė namiškius. 

Vaitelis iš karto sakė, kad 
jį peršovę trys jauni bomeliai. 
Vėliaus buvo pakauktas gydy
tojas, r. Zalatorius, kuris pa
tarė pašautąjį vežti greitai į 
ligoninę, nes jis yra sunkiai 
sužeitsas, ir jo gyvybė randa
si pavojuje. 

Tada tapo pašaukta polici
ja ir K. Vaitelį išvežė į Bride- 
ville’s ligoninę, prie 26 ir Ca- 
lifornia Avė. 

Vėliaus ligoninėje K. Vaite
lis buk prisipažinęs, kad jisai 
pats persišovęs. 

Policija tyrinėdama šį įvy
kį suradus, kad Kazys Vaite
lis yra apdraustas suintere
suoto asmens ir buvęs girtas 
prieš šį įvykį per kelias, die-

gijoms planą turto apsaugojimui

| Pereitą šeštadienį, spalių 11 
adresu d., įvyko Draugijų viršininkų 

Lietuviu v

sau į vidų-

‘TlebuJ?

NAUJIENOS, CMcago, III '...... . ... 'n'į r b—  „i Pirmadienis, spal. 14, 1935
ir bėgyje paskinto laiko atsa
kyti ar norės prisidėti su. bo- 
nais ir pinigais pagal išdirbtą 
planą.—Rep.

Redaktorius ato 
slogose

Visi “Naujienų” darbininkai 
jau turėjo atostogas. Dabai* iš
ėjo pasilsėti ir redaktorius P. 
Grigaitis, kuriam šią vasarą te
ko ypač sunkiai dirbti, kuomet 
vienas jo .padėjėjas svečiavosi 
Europoje, o kitas “studijavo 
meteorologiją” New Yorke. Ato
stogoms laikas dabar nelabai 
patogus, bet iki kitos vasaros 
butų per ilga laukti. Kur ji 
sai praleis savo atostogas, sa 
kėši nežinąs.

f PAGERBĖ NEŽINOMĄJĮ KAREIVĮ
. • 'lt.1 ■' • 1 CLASSIFIEDADS

. Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai <***-«*-—-***4*<^» • ■«**>* ••

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

—o

—o
BENEFIT vietos pratuštinimo iš- 

pardaVima§ — Margaret Etter 
Creshę, ketverge, spalio 17 diena, 
adresu 421 N. State St., atdara nuo 
7 ryto iki 6:30 vai. vakare. 

.........
t'artners VVanted 

Pusininkų Reikia

IEŠKAU misininko i Caffcy ir 
Taverii su $800.

645 N. Wabash Avė.

HfelpĄVanted—Malė
Darbininkų reikia

Pasirodo, kūd Lietuvių Audi
torija buvo padėta foreklozavi- 
mui 1932 m. Dabar ilgiaus ne
begalima atidėlioti, todėl fore- 
klozavimas turės įvykti trum
poje ateityje.

SLA. suinteresuotas
Taipgi paaiškėjo, kad SLA. 

Pild. Taryba yra nutarusi, jei
gu bus galima, apsaugoti Audi
toriją laike aukcijono, kad ji 
galėtų • pasilikti lietuvių ranko
se.

Draugijų viršininkai po ilgų, 
diskusijų nutarė, kad Bonų Sa
vininkų Komitetas išdirbtų ata
tinkamą planą ir raštiškai pra
neštų visoms draugijoms, ku
rios turi Auditorijos bonų ir 
yra kartu prisidėjusios į ko
mitetą. Išdirbtas planas turės 
parodyti kiek pinigų bus rei
kalinga sukelti ir po kiek išpuls 
katrai draugijai nuo turimos 
bonų sumos. Draugijos gavusios 
Bonų Komiteto pranešimą tu
rės sušaukti savo susirinkimą 
11 ’ * . ; . • ■ . !'  u  ........i  — y>. ,f - ' 1|’ 1 Si-lA' *'' «• » > •■■"i

-v. -/
?į‘. .i

>-.fe

Del Lietuvių Im 
provementkliubo 

Cicero, ginčų

REIKALINGAS bučeris,-kuris ži
no savo darba ir būt atsakomingas. 

749 W. 31 St.
.... '.

Fofr Rent

Kliubo narys sako,. Pocius ne
teisėtai pasielgė pakeisdamas 
susirikimų vietą

ClCERO.—Spalių 5 d., “Drau
ge”, o spalių 7 d., “Vilnyj” til
po straipsnis, kuris prasidėjo 
sekamais žodžiais: “‘Naujienų’ 
simpatizatoriai ir koresponden
tai vėl pradėjo lieti krokodiliš- 
kas ašaras, kaltindami Improve- 
ment Kliubo pirmininką ir ki
tus kliubo veikėjus...”

Bet tai sena pasaka. “Kas 
savo tavoro negiria, tą iš tur
gaus varo”. Kalbant apie vei
kėjus, norėčiau pirmiausiai pa
sakyti, kad vargu butų galima 
p. Poetų, ir jo pasekėjus pava
dinti “veikėjais”. Tarp jų yra 
tik vienas, kuris yra daug vei
kęs Lietuvių Improvement Kliu- 
bui, o visi kiti, tai tik to kliu
bo ardytojai. 7 .

‘MMUKica’s smoothest cigarette

Į^AM RŪKYTI seno styliaus 1914 modelio cigaretę, kuris duoda 

jusę gerklei ir nervams nesmagumo; cigaretas, kuris neduoda to 

malonumo ir skonio kaip moderniškas Old Golds ? Nes Old Golds yra 

padaryti iš tokio tabako, kuris neįrituoja ir turi daug stimulianto .
V f’ » ■■ . ' ■<’ ••

jaunas mintis ir pajautimą

© P. Lorillard Co., Ine

B ET NIEKADOS, N E E RZI NA

WASHINGTON, — Motina, kurios sūnūs dingo Didžiajame 
kare, padeda vainiką prie Nežinomojo Kareivio Kapo Arling- 
ton kapinėse. Vaihiko padėjimas buvo dalis ceremonijų laike 
konvencijos tų motinų, kurių sūnus žuvo kare.

“Niekuomet Jieititžjo toki'ų 
skandalu*’ 

"G i" .
Gyvavęs per 30 irietų, L. I. 

Kliubaš niekuoniet neturėjo to
kių skandalų, kokių susilaukė 
dabar. P-s Pocius priklauso 3 
metus, o kiti jo pasėkėjai tik 
apie metus laiko. Bet jie spė
jo privirti tiek košės, kad vi
siems teks ją ’ilgą laiką val
gyti. Ne gana to, jie dar drįs
ta Asenus kliubo Veikėjus šlykš
čiais žodžiais teplioti.

Aukščiau pąipįp.etam straips
nyje “D” ir kad tie
“ ‘Naujienų’, ąimpątizatoriai” 
kaltina Improvęn^ent kliubo val
dybą už .perkėlimą, Kliubo su
sirinkimų iš\ Liuosybės svetai
nės į parapijos ^svetainę. Tie 
simpatizatpriai s$k° anot strai
psnio, buk- kliubp valdyba su
laužiusį kliubo įstatus ir todėl 
p. Pocius prą^>.» Jpodyti jam, 
kur jis prasižępgė, prieš įsta
tus.

Man gaila, kad p. Pocius, iš
buvęs kliubo pirmininku per 
porą metų, nežirib kliubo įsta
tų ir tik jį apleidęs prašo tuos 
įstatus jam vieŠdi per laikraš
tį paaiškinti. Norėdamas su
teikti jam tas taip reikalingas 
ir būtinas- informacijas, paro
dysiu kur su įstatais buvo ap
silenkta:

Paaiškina “nežinantiems” 
s ■ ' ■ ■' ■< i >

1. Pocius neturi teisės saky
ti, kad kliubo yąldyba perkėlė 
susirinkimus iš Liuosybės sve
tainės į parapijos svetainę. Di
džiuma .valdybos apie tą perkė
limą nežinojo iki kliubo susirin
kimo. Ji nepripažįsta jokio per
kėlimo, ir kaip kliubas laikė su
sirinkimus Liuosybės svetainė
je, taip juos tėn ir tebelaiko. 
Jeigu p. Pocius pabėgo su ke
liais Improvement kliubo grio
vikais,' tai tais nieko nereiškia. 
Ilgai taip negalės būti, kad du 
kliubai butų po vienu vardu, ir 
nariai ir visuomenė būtų klai
dinama. ' - ■ J ' ■

2. P-s Pocius težino; kad kliu
bo įstatai nuro^or jog vieta ir 
diena susirinkįhiamš turi būti 
nustatyta priė^iriėtiniaftiė susi
rinkime. Jo Nurodome i- 
statų skyrių? V® paragrafą 6. 
Kai ateis prięšnįėtinis susirin
kimas, tai kliūbdš fiutars kur 
susirinkimus^ įąįkyti 1936 me
tai, o už šiųtjS iiįetus ir nuoma 
užmokėta. :. ' I

Gal dabar "lį; Pociui dalykas 
bus šiek tiek aiškesnis?

Improvemenį Kliubo nariams 
patartina neklausyti p. Pociaus 
ir kitų pabėgėlių ir ardytojų. 
Visi tie, kuriems rupi savo 
apielįnkės gerovė, ir, kurie no
ri pasirašyti prie-Improvement 
kliubo, .atsilankykite į susirin
kimą, antradienį,'špalių 15 d., 
Liuosybės svetainėje, 8:00 vai.

vakare... Išgirsite daug įdomių 
dalykų.—Skurdžius.

Kalba p. A. Pocius:
Lietuvių Improvement Kliubo 

susirinkimas įvyks spalių 15 d,. 
8 vai. vakare šv. Antano parap. 
svetainėje. Visi nariai ir namų 
savininkai, kurie nepriklausote 
prie šios organizacijos, yra 
kviečiami atsilankyti ir prisira
šyti.

Nesigailėkite geram tikslui 
paaukoti porą valandų laiko, nes 
tas gal sutaupys kelias dešimtis 
dolerių taksų bilomis. Susirin
kimai yra perkelti iš Liberty 
svetainės į šv. ^ntan^ parap. 
svetainę*. Tas padaryta na
riams reikaląųjąpį geresnės 
tvarkos labui, ; ; v <

tt-A, F, Pocius.
(Bet šio Kliubo mitingai yra 

laikomi Liuosybės svetainėje, o 
ne parapijos salėje.

-—Redakcija.)

Po sunkios operaci
jos sveiksta Emma 

Millerienė

EVANSTON.—Trumpą laiką 
atgal pergyvenusi sunkią ope
raciją, dabar lovoje guli ir pa
mažu atgauna spėkas, p. Emma 
Millerienė, 1030 Central Street. 
Ji yra veikli Lietuvos Dukte
rų Draugijos narė ir priklauso 
daugeliui kitų organizacijų, ku
riose ji energingai darbuojasi.

Operaciją padarė Dr. S. Bie- 
žis, rugsėjo 25 d. Išgulėjusi iki 
spalių 6 d., ligonė užtektinai 
pagerėjo, kad ligoninę apleisti 
ir grįžti į namus. P-nia Mille
rienė išgulės lovoje dar porą 
savaičių. Lankytojai ją • ras 
namie, kur ją prižiūri geroji 
duktė, Josephine Milleriutė, ga
bi sportininkė, “N. G.” choro 
narė. - -

Išeikvojęs kelis tū
kstančius pašto 
pinigą nusižudė 

..— ' i 
86-tos ir WillowPrie

Springs Road, automobilyje 
buvo atrastas negyvas Oscar 
H. Greinke, 45, Oak Park paš
to viršininko atsistentas. 
Greįnke nusižudė nuodingo-

išeikvojęs kelis tūkstančius 
pašto pinigus negalėjo jų at
mokėti

RENDON 2 dideli Storai — vie
nas kampinis su kambariais. Gera 
vieta dėl Taverno arba grosernės. 
Pigi renda. 622 ir 624 W. 37 St. Te- 
leronuokite Prospect 1297.

PAGELBĖK SURASTI
SAU DARBA

EXTRA BARGENAS
r *

Farma parsiduoda arba išsimaino 
ant namo arba morgičių — Lietu
viai kurie norite užtikrinti sau gy
venimą ir nesirūpinti apie darbe; 
kas jo neturi arba galite prarasti, 
čia jums pasitaiko geriausia proga 
isigyti puikia ūke už maža kaina.

. 80 akru juodžemio, ,apie 65 akrai 
dirbambs žemės ir apie 15 akrų gra
žaus miško, 1% mylios nuo miesto, 
prie didelio kelio. Upelis bėga ne
toli stiibos; puikus namas, dar apy- 
naujis, 2 aukštų, 7 kambariu, vidui 
vanduo, gera barnS, vištininkas 
svirnas, pieninė, vieta susidėjimui 
mašinų ir stainė. Gyvuliai pirmos 
rųšies; pamate džiaugsitės. 8 kar
vės, 2 telyčios, 1 bulius, 2 arkliai, 
(dabar perkant kainuotu apie $500). 
3 kiaulės, apie 100 vištų, pašaro yra 
užtektinai visai žiemai, yra rugiu 
kornų ir avižų, yra mašinerija rei
kalingiausi apdirbimui žemės. Viskas 
parsiduoda tik už $5800. Vien bu- 
dinkai ir gyvuliai yra vertės daug 
daugiau. Pamate patys suprasite, 
kad čia yra tikras bargenas. — Nė
ra morgičių. — Priežasti pardavimo 
patirsit ant vietos.

Farma turi būt parduota arba iš
mainyta i viena savaite laiko.

Savininkas ūkės išvažiuoja iš Chi- 
cagos sekmadieni spalio 19 diena. 
Kurie žingeidaujkt, galėsite kartu 
važiuoti ir pamatyti. Kreipkitės 
asmeniškai arba rašykite.

J. NAMON & CO.
6755 So. Western Avė. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 4 flatai po 4 kambarius, 
2 karų medinis garažas.

Bridgeporte
Simano Daukanto Federal 

Savings and Loan
■ Assočiation 

2202 Cermak Road ;




