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Italija Skubiai Ruošiasi Prie Karo Su Anglija
' ! • ' v.  '  ' !   '■ .■*■■.»«■ ,■■■— ——    . -

Dideles Italų Kanuo- 
lės Laukia Anglų 

Masavoj

MINIOS ZENGE BYLOJE Langų plovėjai 
reikalauja $43 

į savaitę

Karas ir revoliucija 
gręsia Europai

Laukiama Anglijos 
ir Italijos susi

rėmimo

*
Italai užpuolę 
Anglijos žmones

NEW YORK, spalio 15 d.— 
šiandien prasidėjo visuotinas 
langų plovėjų streikas. Streike 
dalyvauja 2000 plovėjų. Jie rei
kalauja $43 į savaitę, 40 va- 
andų darbo savaitėje ir sau-, 
gesnių įtaisų jų pavojingam 
darbui.

spaLONDONAS, Anglijoj 
lio 17 d. —Susikirtimas tarp 
Anglijos ir Italijos pasiekė au- 
gščiausio laipsnio, kada Anglija 
šiandien nutarė pavartot savo 
galingą karišką laivyną Vidur
žemio juroje užblokaVimui Ita
lijos, jeigu to reiks sustabdy
mui Mussolinio žygių Ethiopi
joj.

O tas reiškia karą tarp Ang
lijos ir Italijos.

Italija matomai jau rengiami 
prie karo su Anglija. Mussoli-; 
ni pasiuntė daugiau kariuome
nės į Libiją, kuri randasi Af
rikoj prie Anglijos kontroliuo
jamo Egipto.

Atėjo taipgi žinių, kad Ma- 
savos portą italai jau pavertė 
į tikrą Jaivyrih '*hawftrMasava

DJibouti, Franci jos Somaliu 
žemėje, spalio 17 d.—Iš anglų 
Samolių žemės t miesto Zeilos 
specialis pasiuntinys atvežė ži
nių, kad italai užpuolė anglų 
koloniją, užmušė keletą Anglb 
jos pavaldinių ir gazu užtroš- 
kino jų karves ir ožius. Angli
jos vice-konsulas Lowe vienok 
pareiškė abejonę, kad tas už
puolimas butų buvęs padary 
tas su Italijos žinia.

Tai melas, sako Italija
RYMAS, spalio 17 d.— čia 

oficialiai pareikšta, kad žinia 
apie užpuolimą Anglijos paval
dinių yra melas.

Mussolini susipykęs 
su De Bono

yra italų Eritrejoj.-Pen.Masa- ■ ADIS ABA&A, 
vą italai veža savo kariuomenę spalio 17 d.^ 
Ethiopijon. Iš šitos naujos 
tvirtovės italai galės stabdyti 
ir užpuldinėti Anglijos laivus 
plaukiančius per Raudoną ją Ju
rą į Indiją.

Ant smiltinių Masavos kran
tų italai pristatė ilgas bate
rijas didelių 15-kos colių ka
nuolių. Jos ya užslėptos. Taip
gi yra pristatyta keturių colių 
kanuolių, iš kurių italai gąles 
šaudyti lį lengvesnius kaize
rius. Toliau' ant salų stypso 
4-rių ir 6-ių colių kariuolės.

Keturios italų submarinos 
saugo aeroplanų vežimą. Afri
koj italai jau turi 500 aeropla
nų, ir daugelis jų prirengti už
pulti Anglijos susinešimų lini
ją. '

Egipto apsaugai Anglija pa
siuntė ten daugiaus kariuome
nės. Egipte dabar yra 20,000 
anglų kariuomenės ir 13,000 
vietinių kareivių.

Anglijos buvo 
ji ištrauktų savo 
duržemio juros, 
griežtai atsisakė tą padaryti.

. , Ethiopijoj, 
.-^ mĖiopijos val

džia šiandien išleido pranešimą, 
kad Mussolini susibarė su savo 
generolu De Bono, kurs koman
duoja italų armija Ethiopijoj. 
Mussolini labai nepatinka, kad 
De Bono nieko neaisiekta Adu- 
vos karo fronte. Mussolini la
bai išbaręs generolą, įr net ker 
tinęs jį pašalinti, o generolas 
pasiūlęs savo rezignaciją. Pats 
Italijos karalius turėsiąs įsi
kišti, kad juos sutaikyti. į

Iš Tigro provincijos, kurią 
dalinai uėmė italai, pranešama, 
kad ethiopai vyrai ir net mote
rys ten turi dirbti prie kelių 
taisymo po prievarta, kaip ver
gai. Nuo gyventojų esą atim
ti visi gyvuliai, ir jiems teks 
badauti.

Ethiopų paradas

CHICAGO
Zenge bylos svarstyjnas, kai nužudytojo Dr. Bauer žmona liudija apie savo santykius su tei
siamuoju. Paveiksle (1) sargas Ed Wing, (2) teisiamasis Zenge; (3), gynėjas adv. Green; (4) 
prokuroras Dougherty ir (5) prokuroras Coghlan.

Minios smalsuolių susigrūdo i kriminalio teismo salę, kurioje eina Mandeville

Šerai vis dar kylą
NĘW YORK, spalio 15 d.— 

New Yorko biržoje šėrų kainos 
vis dar kilo ir šiandien. Tai 
penkta nuolatinio kylimo diena. 
Tas šėrų kylimas atvaizduoja 
gerėjantį biznio stovį visoj ša
ly. Laukiama pagerėjimo nar 
mų statyboj. Paskutinėje sa
vaitėje geležinkelių važma labai 
padidėjo. Amerikos biznis vi
sai nebijo, kad Europoje kiltų 
didesnės komplikacijos negu da
bar yra.

NĖW YORK, spalio 17 d.— 
Bostono pirklys Edward A. 
Filene tik ką sugryžo iš Euro
pos Italijos laivu Rex ir pa
pasakojo savo įspūdžius. Jo 
nuomone visu'r Europoje reikia 
laukti revoliucijos ir karo. Tik 
vienai Rusijai tas pavojus ne- 
gręsia.

Ponas Filene tyrinėjo gyve
nimo sąlygas Europoje per va
sarą. Del ligos jis ilgiau už
truko Maskvoje. Dar daug 
daug metų praeisią, jis sako, 
kol Europai sugryš ramybė ir 
gerbūvis. Bet Rusija į dvide
šimt penkis metus patapsianti 
svarbiausia industrinė valsty
bė visame pasaulyje.

Ispanai ir portugalai 
nepuls viens kito

MADRIDAS, Ispanijoj, spa
lio 17 d.— Ispanija ir Portu* 
gali j a prirengė nepuolimo pak
tą, kurį neužilgo pasirašys.

Karo Žinios
■i.'nV • nui|■» iti'hA1 ■<

Pavojus karo tarp Ita
lijos ir Anglijos kas
diena didėja.

Italai pristatė kanuolių 
Masavoj ir atgabeno 
daugiau kariuomenės 
Libijon. Tai yra priJ 
sirengimai prie karo 
su Anglija.

Anglijos papvaldiniai 
buvę italų užpulti 
Anglijos Somaliu že
mėje, bet tai gal be 
Italijos žinios.

Persimetėti Gugsą Itali
ja padarė Tigro pro
vincijos rasų (kuni
gaikščiu).

.. ............................................. .............UI .. .................................................................... ....................... .. 11. ■■■

Darbo Federacija 
ragina^ boikotuot 
vokiečių Olimpiadą
ATLANTIC CITY, New Jer- 

sey, spalio 17 d.— Amerikos 
Darbo Federacijos konvencija 
šiandien nutarė kreiptis į visas 
Amerikos - sportininkų organi
zacijas su raginimu, kad jos 
nedalyvautų Vokietijos rengia
moj viso pasaulio Olimpiadoj 
sekančiais metais.

Priimtoj konvencijos rezoliu
cijoj sakoma, kad vokiečių 
Olimpiada busianti tik įrankis 
nacių idėjoms pasileisti tarp 
jaunimo.

Konvencija ąštriausiu bUdu 
kritikavo nacių valdžią, kuri, 
sako, parodė tokių žiaurumų, 
kokių istorija dar nėra ma
čiusi. Konvencijos rezoliucijoj 
tarp kitko yra pasakyta, kad 
“ant savo kreivo kryžiaus 
(svastikos) nacizmas nukry
žiavo Jėzaus Kristaus moks-

Italia ir Anglija 
pasidalins Ethiopiją
Taip spėja vokiečių rašytojas

7 Emil LUdwig ’ J
■ V -------------- '■ š 7 ■ ‘

Chicagoj trumpai lankėsi vo
kiečių rašytojas Emil Ludwig, 
kurio knygas naciai sudegino. 
Jo biografijos yra žinomos vi
sam pasauliui. Paklaustas apie 
karą Ludwigas taip pasakė:

“Tas karas dar pasitęs kelis 
mėnesius, žinoma, Italija ne
turėjo , moralės teisės užpulti 
Ethiopiją. Vienok yra didelio 
reikalo, kad Ethiopijon baltie
ji įsikištų. Karalius Hail Se
lassie yra menkas žmogelis. 
Jis ketino panaikint vergiją de
šimts metų atgal ir nepanaiki
no. Kada karas pasibaigs, tai 
veikiausia Italija ir Anglija pa
sidalins Ethiopiją pusiau. Ang
lija žinoma paims vakarinę da
lį.”

Iš Chicagos Ludwigas išva
žiavo į Milwaukee, kur jis skai
tys paskaitą.

prašyta, kad 
laivtfs iš Vi- 
Bet Anglija

Marconi važiuosiąs 
kariaut

BARCELONA, Ispanijoj, spa
lio 17.—Radio išradėjas Gugli- 
elmo Marconi, gryždamas iš 
Brazilijos į Genoą Italijos lai
vu Augustus, pareiškė, kad jis 
neužilgo vyksiąs * Ethiopijos 
frontan.

ADIS AB AB A, Ethiopijoj, 
spalio 17 d.— Karalius Haile 
Selassie šiandien turėjo didelį 
kariuomenės paradą. Visokį va
dai ir dedžamačai jojo ant asi
lų ir mulų su skydais ir kariš
kais papuošalais. Kariuomenė 
klykavo ir švytavo šobliomis, 
kardais, šautuvais ir kalavijais. 
Karalius patarė karininkams 
nedėvėti savo baltų šamių (ap
siaustų), nes baltą drabužį 
lengva ištolo pamatyti. Jisr 
taipgi patarė paslėpti blizgan 
čius skydus. Tik kada sumuši 
me priešą, jis sakė, mes vėl 
pasirengsim švariais drabu. 
žiais ir pasipuošim skydais.

—---- .
Italai vėl mėto 

bombas

Ethiopijos šiauriniame 
ir rytiniam fronte nie
ko naujo.

Parsidavėlis Gugsa 
bus Tigro karalium

RYMAS, Italijoj, spalio 17 
d.—šiandien oficialiai paskelb
ta, kad parsidavęs italams et
hiopų vadas Ras Haile Selassie 
Gugsa tapo paskirtas Tigro 
provincijos kunigaikščiu arba 
gubernatorium (ras). Kuni
gaikštystę Gugsai suteikė pats 
Italijos karalius Viktoras Em- 
manuelis, o jį vieton įstatė ge
nerolas Emilio De Bono.

Taigi Italija jau steigia Tig
ro valstybę si? paklusniu sau 
karalium.

Konvencija taipgi ragino boi
kotuoti Vokietijos prekes ir 
viską kas yra vokiška.

Amerikos. Darbo Federacijos 
konvencija nutarė darbuotis, 
kad butų sugrąžintas NRA.

94 metų tėvas ir jaunas
71 metų sūnūs

fcV F“> E3 CIM. 
rS.ĮjLwą

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

Gali būti lietaus. Apsiniaukę, 
šalčiau. <

Vakar 12 vai. Chicago  je 
temperatūra buvo 77°.

Saulė teka 6:05, sėda 5:06.

ASMARA, Eritrėjoj, spalio 17

niai aeroplanai mėtė bombas į 
ethiopų kariuomenės Stovyklą 
ties Ąrnba Alagi, apie 50 ar 
60 mylių nuo Makale.

Mussolinio žentas grafas 
Cįano mėtė bombas . priešo 
amunicijos

’ narnu.
sandėlį ties Belma-

• .i;

Fordas nebeveš 
f ordų Afrikon

DETROTT, Mich., spalio 17 
d.—-Fordo kompani-ja sustabdė 
išvežimą fordų Afrikon. BrieŠ 
prasidėsiant karui Fordas par
davė italams Afrikoje 2056 
pusantro tono trokų.

MILWAUKEE, Wis., spalio 
24 d.-—Kada Charles Klug, 71 
metų amžiaus, kąžinkur miste
riškai dingo rugsėjo 29 dieną, 
tai jo tėvas, amžiaus 94 metų, 
juokais pasakė: “O, jis dar jau
nas vakinas, išėjo kur nors pa- 
uliavoti. Kai jam užteks ulia- 
voti, tai ir sugryš namo.”

Tas jo jaunąs sūnūs sugry- 
žo namo šiandien, bet 
vas—grabe. Ję kūnas
rastas Milwaukee upėje.

Tyrinėja Ciceros 
gembleriavimą

Ciceros majoras černy pasi
skundė, kad Ciceroj einąs ne
suvaldomas gembleriavimas ir 
kad daugelis tavernų neturi lais- 
nių. Del jo skundo buvo su
šaukta “grand jury”, ir daro 
dabar tyrinėjimus. Bet nežiū
rint į, grand jury tyrinėjimus 
Ciceroj tebesą atdaros vietos, 
kur žmonės lošia arkliukais, o 
taipgi kaulukais, kortomis ir t.t.

negy- 
buvo

Arkliai padvėsė nuo gyvatės 
gėlimo

, KĄNKAKEE, Jll., spalio 15 
d.—Farmerio Richmnodo fer
moje barškanti gyvatė įgėlė 
dviem arkliam ir arkliai po to 
tuoj padvėsė. .

Austrijos kabinetas 
bus pakeistas 

■' 1 ■' ■' '

VIĘNNA, Austrijoj, spalio 
17 d.—Kancleris Kurt Schusch- 
nigg Šiandien rezignavo su visu 
savo kabinetu. Bet prezidentas 
Miklas vėl pašaukė Schuschni- 
gą, kad jis susirinktų kitą ka
binetą.

Kabinetui , ręzignavus, kažin 
delko po miestą maršayo poli
cija su šautuvais ir kulkosvai
džiais, tarytum išsirengę į karą.

Kas Y ra Tie Ethiopai
„i,.— ,,,,y  (į ..

STĘAIPSNIS JI ' sffdejimo, turi mi&s airis, il-

Ethiopijos žmonės
Ethiopų tautybės, kaipo to

kios, galima sakyti nėra. Et- 
hiopija arba Abisinija yra ge
ografiški vardai, arba valstybės 
vardai. Ethiopijos gyventojai 
yra daugiausia galai ir soma- 
liai, o tie, kurie nepriklauso 
šiom dviem giminėm, yra va-, 
dinami apskritai abisiniečiais. 
Ethiopijoj yra taipgi nemažai 
armėnų, žydų, indų ir graikų. 
Gyvena ten ir anglų, francutoų, 
italų ir r.usų.

Senovėje abisiniečiai arba 
ethiopai buvo grynais hąmitiš- 
kos rasės atstovais. Iš veido jie 
buvo panašus į egiptiečius. Se
novės ethiopų karalių stovylos 
turi egiptiškas nosis.

Ethiopų maišytas 
kraujas

Tečiaus laikui bėgant ethio
pai susimaišė su kitomis rasė
mis. Ethiopijos karaliai ir di
džiūnai turėjo didelius hare
mus, į kuriuos'vis daugiau pu* 
tekdavo negriškos giminės mo
terų. Tokiu bud u krauju j et 
hiopai vis daugiau susimaišė su 
negrais. Ethiopų stovylos, už- 
silikusios iš pirmųjų krkiščio- 
nybės amžių jau turi maž-daug 
negriškas nosis.

Karališkoji ethiopų giminė 
viduramžiuose susimaišė , su 
žydaiš. Jų senovės Menelekas 
gyrėsi buvęs Soldmono ir ka
ralienės Shebos sūnūs. Kara
lienė Sheba buvusi ethiopė. Ji 
buvusi labai gudri ir graži, 
taigi mokėjusi pavylioti kara
lių* Solomoną, kurs turėjęs tūks
tantį pačių.

Ethiopų tipai
šiandien gana daug žmopią 

Ethiopijoj. yra negriško tipo-* 
su didelėm lupom, maža nopim 
ir su juodais garbanuotais 
plaukais. Didžiuma ethiopų 
betgi yra hamitiškai-semitiško 
tipo,; kaipo pasekme giminia- 
yimosi tarp ethiopų-hamitų ir 
žydų—semitų. Jie yra gražaus

tiesius plaukus, ? gelsvo
aliviplo veido. Šiaurėje ethio- 
paj turi beveik baltus veidus, 
bet kuo toliau į pietus tuo tam-* 
sesni jų veidai. Pačioj pieti-’ 
nė j Ethiopijoj žmonės yra čo- 
koįadiniai ir net beveik visai* 
juodi. *

Ethiopų papročiai
Abisinijoj per amžius buvo 

daug karų, žudynių ir galvų 
kirtimo. Vienok abisiniečiai 
nėra žiaurus. Jų kareiviai gy
vena iš žmonių plėšimo, kaip 
musų razbainikai. Jų minykai 
gyvena išmaldomis. Abisinie*- 
čiai labai papratę maldauti. Net 
ir turtingi žmonės Abisinijoj 
nesigėdija iftaldauti. Sako, juk 
Dievas tam ir liežuvį davė, kad 
galėtume prašyti.

Abisiniečiai mėgsta vaišes ar
ba pokylius. Bile kokios šven 

1 tės proga, o tų progų pas juos 
būna daug, turtingas abisinie*- 
tis papjauna karvę ir avį savo 
draugams ir kaimynams suval
gyti. Gdresnds karvės dalis 
abisiniečiai valgo nevirtas, kol 
dar mėsa tebėra šilta. Sako
ma, kad kaikur dar iš gyvos 
karvės jie išpjauna gabalą mė
sos ir valgo .

Abisiniečiai daugiausia valgo 
avieną ir ožieną. Kiaulienos, 
kaip ir žydai, jie nevalgo dėl 
religinio draudimo. Jie taipgi 
nevalgo zuikienos ir daugelio 
paukščių. Jie geria mysę, kuri 
yra panaši į lietuvišką midų* 
o taipgi boUgą, padarytą iš 
fermentuotų pyragų, kuri yra 
panaši į alų. Dutonos abisinie
čiai mažai tevalgo. Vietoj duo
nos jie valgo specialį pyragą, 
vadinamą tef, iš duros miltų. 
Druska pas juos yra brangeny
bė. Daugely vietų druskos šmo? 
tai yra vartojami kaipo pinigai.

Ethiopai, kaip krikščionys 
taip ir musulmanai, dažnai turi 
pp keletą pačių. Vaikai iš tos 
pačios motinos skaitosi broliais, 
o iš kitos motinos nors to pačio 
tėvo paprastai vienas kito ne
kenčia.
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PITTSBURGH’O NAUJI ENGS
Masinio m i 
prakalbos. Abeko 

“demokratiška”

PITTSBURGJĮ, PA. — Spa- 
lio 13 d. Lietuvių Mokslo Dr- 
stės svetainėje įvyko masinis 
mitingas, sušauktas ^‘Pittsbur- 
gho ir Apylinkės 
Draugijų 
gelbėjus 
pavojaus 
garsinta 
Draugijų 
nizuotas Rugsėjo 29 
priedanga “bendro fronto” ar 
“bendras frontas” po prie
danga “draugijų sanryšio’-,— 
tikrai negalėčiąu pasakyti. 
Prakalbose teko girdėti kal
bėtojus kąlbant apie “bendrą 
liaudies frontą.”

Trumpai sakant tai buvo 
bendras mitingas, bendrus 
prakalbęs,, ir bendrą publika 
skaitlingai susirinkus.

Kalbetųjąi buvo Juozas BąJ- 
trušąĮtjs, Jųną$ Mąžįukną, Ę. 
Abekas ir pora ąmerikųnų 
arba angliškai kalbančių kal
bėtojų, kurių pavardžių ne
nugirdau. Susirinkimo tvarką 
vedė ir kalbėtojus perstatinė
jo Kastantas Šinkūnas. Buvo 
ir muzikėlis programas, kurį 
išpildė North Sidės komu
nistų vadovaujami jaunuoliai.

Tik aut neląjmės jūsų Re
porteris pavėlavo pribūti į 
masinį susirinkimą ir neturė
jo progos girdėti kalbant nę 
Baltrušaičio, nė Mažiukuos, nė 
atidarymo paties susirinkimo. 
Tad apie tai nieko nė nerašys, 
ko savo ausimis negirdėjo ir 
akimis nematė,.

f* * 4 • * ‘‘‘

Abekas kalba.
Man atėjus į susirinkimą 

jau Abekas kalbėjo. Baltru
šaitis ir Mažukną jau bMVP 
kalbėję. Abekas kalbėjo apie 
Viso Pasaulio Lietuvių Kum 
gresą, kaipo to kongreso dele
gatas, ką. savo akimis yra mą? 
tęs ir ausimis girdėjęs.

Pasakojo kaip Simętųpą pa
ėmė globoti kongresą, ir iš ko 
pavyzdį delegatams pątarė 
imti.

Kalbėtojas pasakoju, kad. 
atidarant Viso Pasaulių Lietu? 
vių Kongresą ir Liętųvos Pre
zidentui Antanui ^meloąaj 
perimant jį globoti, Srųptoną 
jsavo kalboje pabrėžęs, kad 
lietuviai turėtų iiųti pavyzdį 
iš Vokietijos, Lenkijos ir Itali
jos.

Ponas Abekas klausią susi
rinkimo: ar, žinote ką reiškia 
toks Srųetonos patarimas kon
greso delegątąms ir visjęms 
lietuviams? Kalbėtojas sako: 
visi žinome, kad Vokietijoj 
viešpatauja fašizmas, Italiją 
fašizmas ir Lenkijoj fąšizmąs. 
Taigi Smetoną norėtu, ka<į ir 
lietuviai butų tokie pat aky? 
plėšos, kaip Hitlerio naciai ir 
MussoJinio juodmąrškiniąi, 
žodžiu sakant, norėtų, kąd 
Liętuva bų|ų fašistinė šaHs.

Kalbėtojas sako: Lietuvoj 
yra tautinių mažumu lenkų 
žydų, rusų ir kitų. Lietuvą |ur 
ri sųpkųmų su Klaipėdos tyra? 
štuf Vilnius yrą. lenkų raukę? 
se ir jei lietuviai ima pavyzdį 
iŠ Hitlęrip ųacių ir persekios 
mažumas, muš žydus, kas hu§ 
sų Klaipėdą, kokia viltis Vil
nį^ atgauti ir b,ųa ąų p^ia 
Lietuvos nepriklausomybe ? 
Nereikią dąųg ųę ąiškiRtj/ 
kalbėtojas, sąkų, patys žmotė4 
ka^ t?ąi- bųtų Lietųyąv pradu
tis. Tolialis kalbėtojas aąkQ| 
kad Lietuvos ateitis, Lįeįųyųa 
išganymą^ yrą demokratijoj ji 
demokratinėj tvarkoj.
Ątvirta pgįe “dvasias, šuentąs* 

Su šiomis kalbėtojaus mjn-

Lietuvjų 
Sanryšio,” kad pa- 
Lietuvai gręsiančio 
valandoj. Taip buyo 
plakatuose. Tasai 
Sąryšys yra suorgą- 

d., po

Hm tobRl visi ° ypa
tingai socialistai, kurie pei

e. *<*€>•■•** • •..m* «.v, • -m • ■, ♦
kurie per 

metų metus skelbė ir tebeskel- 
bia demokratijos į evangeliją, 
jaučia didelio pasitenkinimo, 
kad ir koipųąi$|Įai pradeda at- 
virstj flp-je įy^ios šyp^ųs ų 
dasiprotgt, kad deųipkęatųą 
yra gęrąą dą|ykas Lietuvai ų 
lietuviams. Butų dar geriau, 
kad komunistai dasiprotėtų, 
kad ir Sovietų Rusijai yra 
rei^ąlįnga ^ęipci^rątiją, taip 
kaipi ir Lietuvai. Tąda tai tik
rai susidarys bendras frontas 
tarp kęupųnįs|ųt ąocialistų ir 
kitų visų pažangių žmonių. 
Ęet. kol komųųiš|ų kalbėtojai 
pąsąkoja, kąęj tik Lietuvai 
yra reikalinga dęmokrątija, 
Vokietijai, Įt^Įijąi, Lenkijai, 
visąi nieko ųęprisimindąmi 
apie krųyiną Sovietų Ęųsijos 
diktatūrą ir reikalą teh at- 
steigti demokratiją, tol komu
nistų kalbos už demokratiją 
yra niekas daugiau, kaip vei- 
dmaįnystė.

' Kas pasidarė su Abeku.
. Klausanties Abeko demp- 
krati^kos kalbos, mano vienas 
geras draugas priėjęs prie 
pianęs klausia, kas Abekui 
pasidarė, kad. jis taip išmin- 
tipgai ir dempkratįškai ’kąl- 
ba; girdi, aš jį girdėjau kal
bant 3 mętai atgal Detrpįte, 
tąi jis tada, niękino demp- 
kyątiją ir sąk& kad Įaetpvps 
IŠgapymąs yrh tik sovietiškoj 
į Y arkoj, O (įąbar sako, kad 
demokratijoj. Sako, negalys 
suprasti kas pasidarė, iš kįir 
ta atmaina pas tą žmogų įvy
ko.

Atsakiau, kad ir aš nežinau. 
Keletą metų atgal ir aš esu 
girdėjęs tą patį Abeką kal
bant Ęittsburghe, Šioje pačioje 
svetainėje ir nįekinąnl demo
kratiją, prisispyrus tvirtinant, 
kad tarpe socialistų irk fašistų 
nesą jokio skirtumo ir kad 
prieš dęippkrątiją reikią taip 
pat koyq|i, kajp ir prieš' fa
šizmą, O tas pats žmo
gus gai’iiina demokratiją! 
Bęisktą» M pirmiau gyiovę, tą 
dabar bando statyti.

Tikrai negalima suprasti kas 
sų Ąbekų pasidarę.
Pivaronas, Vitaitis ir Trečio

kas parsidavę fašistams.
Ahekas kalbėdamas apie 

kovą, už demokratiją viso 
Pasaulių Lietuviu kongręse 
sake: ka<Ja kongresą syeikjno 
Stuiginskasj krikščionių de
mokratų atstovas, pabriežė 
savo kalboje, kad Lietuvai 
yra reikalinga demokratija, 
Seimas, rinkiniai ir tt. šleževi? 
čius, valstiečių liaudininkų at
stovas, sveikindamas kongre
są irgi pabriežė, kad Lietu
vai yra reikajinga demokrati
ja, rinkimai, seimas ir spau
dos laisve. Purėnienė, social
demokratų partijos atstovę, 
tąippat reikalavus demokrati
jos, laisvės darbininkams oi£ 
gąniz4ųotU ir ti,

Ępyę vi^ų ęripvių susitarta, 
kad kpngręsę butų priimta re
zoliucija, kurioj butų ręika- 
Jąųjania demokratinę^ tvar
kos Liętiiyoj. Bęt Vitailis, Pi- 
yaypnąs ir Trečiukas, bųda- 
mi rę^oJiųcĮjų kW?is,ijpj, par
sidavę fašistams i? atsižadėjo 
dęmokr^tįįoą, ątmęsdąmi rezo- 
įjųcijąs, kuriose*puvo reikįą- 
JąujftTO a^steigimų dempkra- 
tipė§ tvarkos.

Kalbėtojas paręigįmųą savo 
tvirtinimo perskaitė kongresų 
priimtą rezplįuciją ir nurodė, 
kM r^^Ųuęųųję visai 
ppprjsimuąjną nė apįę denio? 
kraHją, ne apie rinkimus, , nė 
apie seipią. Girdi, tos rezpliu? 
cijQS’ kuriose buv« reikaUu- 
iaRia dę^i#ratįjos, rezojįųęj- 
ju kpnpSįjos. buvo nųmėslps į

burgho^draūgijos būvį ’ iŠriri-

Rusios savo delegatą p. Piva tai taip kaip ugnis ir vanduo
roną ir yra priėmųsios rezo
liuciją, kuri reikaįąują demo
kratijos ir įteikė savo delega
tui nuvežti į kongresą, o ir 
jūsų delęgątas buvo pasižadė
jęs stoti už tą rpzoliučiją. O 
kur jųsų tą rezojiuęija? kon
gresą nieko apie tą jūsų rezp- 
liuciją nebuvo girdėti, jūsų 
delegatas kongrese visada 
balsavo su fašistais.

Pittsburgho draugfijų <leĮe“ 
gatas Pivaronas nežinia dėl 
kokių priežasčių nedalyvavo 
šiame masiniame mitinge ir 
iš jo Pittsburgho lietuviai ne
girdėjo jokio pranešimo, nė 
raporto, tai jr nežino ar tikrai 
taip elgėsi tame kongrese kaip 
Abekas sako. Ar Pivaronas 
stųjp už tą rezoliuciją, kuri 
jam buvo įteikta Draugijų at
stovų susirinkime, kada jis 
buvo renkamas į kongresą, 
tai priklauso žodis pačiam 
Pittsburgho Draugijų delega
tui i? išaiškinti viską.

* - Rezoliucijos.
Abekas baigdamas savo kal

bą patarė susirinkimui priim
ti tris rezoliucijas.

Pirmoj rezoliucijoj buvo 
protestuojama prieš Hitlerio 
nacių kėsinimąsi užgrobti 
Klaipėdą; antroj rezoliucijoj 
reikalaujamą,, kad Lietuvos 
valdžią paskelbtų seimo rin
kimus ir grąžintų demokrati
nę tvarką; trečioj rezoliucijoj 
prųtestuojama prieš Mussolini 
juodmarškinių puolimą Ethi- 
opijos.

Visos rezoliucijos priimtos 
be pataisymų irs vįenbąlsiai. 
Tekų girdėti, kad “draugas” 
Trenkis Pikšris siūlė ir patai
symą prie yienos rezoliucijos, 
bet aš nenugirdau koks tas 
pataisymas buvo, tai negalė
jau nė paremti; kiti irgi ne
parėmė, tai siūlomas pataisy
mas niekeno neparemtas ir. 
nupuolę.

Dėl Ėthiopijos ir Italijos re
zoliucijos, pas duris stovėda
mas vienas diktas žmogus taip 
pat kėlė “protestą”, bet jam 
ir niekas nepritarė, tai ir turė
jo nusiraminti.

Nesą reikalo išsižadėti 
principų.

Užbaigdamas savo kalbą p. 
Abekas pabrėžė tą faktą, kad 
dalyvaujant bendrame liau
dies fronte nesą reikalo išęi- 
žadėti savo principų nė socia- 
Įistąms, nė komunistams, nė 
sandariediams - tautininkams, 

H* *

nė katalikams. Visi esą gali 
bendrai dirbti tokiuose dar
buose, kaip gynime Lietuvos 
nepriklausomybes, kaip reika
lavime atsteigti demokratiją 
ir tt. Čionai esąs bendras visų 
reikalas ir nesą rejkalų savo 
įsįtįkiųipĮų išsižadėti, Ęomu- 
nistąi principuose galį nesu
tikti su socialistais, tautinin
kai su katalikais, bet tai da 
tas nereiškią, kad bendras 
darbas bųtų negalimas. Ypa
tingai, sakė kalbėtojas, kovo
je prieš k&rą ir fašizmą vįsi 
turėtų dalyvauti be sldrtųipo 
pažiūrų.

Taip. Galima sutikti kad 
nekuriais klausimais galiipą 
susitarti ir bendrai dirbti. 
Prieš fašizmą geriausias ko
vos įrankis tai demokratiją. 
Bet demokratiją jokiu būdų 
negalima sutaikyti sų kųmų? 
nizmu ir komunistų diktatūra 
Rusijoj. Demokratiją ir dikta
tūra j nežiūrint kokios ji bųtų

LAIDOTUVIŲ PIKEKTORIAI

Kur yra demokratija, ten ne- 
gaji Įųjtį diktatūros; kur yrą 
diktatūra, ten negali būti de- 
mokratijos...

Todėl bų|ų įdomu žinp|į, ąy; 
Abekas ir Joti komunistu kal
bėtojai, kąlbėdąini ap|p, de
mokratiją, ąy jįę atmęta yi|ą§ 
diktatūras ar tik vien faŠisti? 
nę? Ir ar jie kalbėdami apie 
demokratiją nelaužo savo ko- 
mupistjnių principų ?

— Reporteris.

EUDE1K1S
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos
/ bearia Išiąąkėjijnąįs

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

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

Tel. Kenvrood 5107 
VĄLĄNHOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
PUOt 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

mo. Reikalavime da- 
ir “kompąiųčąo.s” 

Kaip išrodo.,. Jęi dąę- 
binįnkų reikalavimai nebus 

(Tąsa nusl. 3-čiam)

vųi. Ęfiįrytį kitąip, yrą ąbsoliu^ gų pakėlim 
jtĮškąį. prjęšįngą Ublijęs krikš- lyvąuja i 
čioniškiems mokslams. Mes unijos, 
kaipg krįkščiųnys esąųię prie
šingi miliitarizmui, nes biblijoj

‘ pasakyta,
pati vėliava, kuri pleve- 
virš šios mokyklos, kai

po simbolis taikos ir laisvės, 
taip pat plevėsuoja mūšių lau
kuose kąįpo vėliava baisių kan
čių ir destrukcijos — ir todėl 
mes netikim į ją.

“Konstitucįją laidoja mums 
ręĮi^os ląisvę ir jei meą jąų-' 
čjąnį, kąd yėlįavps saliutąyįmąs 
yrą priąš ųiųąy ręligiškuą įsįtį- 
kinimus, mes turim teisę atsi
sakyti nuo. saliutavimų. Aš ne- 
sų priešinga, jei kiti su skirtin
gais religiškais įsitikinimais 
yėlią'yą saliutuoją.”

Iškilus tąųi ąkąndalui dėl 
vęlįąyęą sąliųtąvįino rytmečiąis 
ųiokyklą prądędant, mokyklos 
prįncipąląs Mitchęll apsižiūrėjo 
ir atrądo, kad mokytų jos Este 
pąįięs klespj jau per kiek lai
ko buvę apleistas tpks vėlia
vos sąliutąvimąą, kokis turėtų 
būti, bet yrą įyestąs savotiš
kas, sekamas: “Aš duodu savo 
raukas, sąyo gąlyą ir savo šir
dį dęl mąno Dievo, rųano šalies ! 
ir mano vėliavos; vienas Die-1 
yąs, viena šąlis, vieną vėliava.” 
(“I give my hąnds, my head 
apd rpy heart to my God, my 
ęąųųtry ąųd my flag; onę God, 
oųę coųntry, ope flag.”)

Ęątępy šeimyną priklauso re
ligiškai sektai, kuri vadinasi 
“Jęhovoą Liudininkais” (Jeho- 
yas Witnessęs), kuri pas lie
tuvius yru/žinoma kaipo “bib- 
listaiV.

Reiškia'ii’ Phtshurghę apy
linkėj e atBįtilM '/panašus skan
dalas, kąip kad. kiek laiko laik
raščiuose esame skaitę iš Lynn, 
Mašs., kad 8 metų mokinys 
Garleton Nichols atsisakė są- 
liutuęti yėlią'yą dėl religijas ir 
lųokmys buvo pyašąlintąs iš 
mokyklos.

Kuomi baigsis Canonsburg, 
Pa., vėliavos) ^ąąlipįąyimo skan
dalas^ tai netolimoj ateity pa
matysim, Mokytoją Estep turi 
gražų rekordą kaipo gerą mo
kytoja ir yra mėgiama visų 
jps ųiQkinįų. —S. Bakana^.

suoja

Nuo Reumątiškų Skausmą 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAĮN-EXPELLERIQ 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

Dn 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

Vėliavos pagerbimo 
skandalas

------- --- 1 '

CANONSBŪĘP, Pa., spalių 
15 d. — Viešosios mokyklos 
mokinys Murrąy Estep, 1£ iųę- 
tų vąikas, atsisakė pagerbti 
Amerikos vėliavą, buk jąių jo 
religija nevelija tą darylei. Ię 
jis nieką kitą negąlys gerbti 
kaip tik Dievą. Pasirodė, kąd 
minėto mokinio sesutė, Grące 
Estep, 25 metų, yrą minętos 
mokyklos mokytoją ir priklau
so tai pačiai religinei sektai, 
kuri atsisako gerbti Ąuięrikoą 
vėliavą laikė rytųietiųių rnę>? 
kyklos ceręmųnijų, ■<

Iškilo tikrąs skandalas ir 
miestelio mokyklų tarybą neži
no ką daryti. Norėtų mokyto
ją ir jos brolį išmesti iš mo
kyklos ir nubausti. Bet nėra 
tokių įstatymų, kurie leistų 
dėl religijos įsi tikinimų: bausti. 
Tad visą dalyką pęręląvč Pęnną. 
valstijos vyriausiam prokuro
rui Charles L Mąrgiotti ir 
lauks J© Ppftarirpo bei patvar
kymo tokiame atsitikime.

Mokyklų taryba pasišaukę 
panelę Ėstęp , pasiaiškinti dėl 
jos brolio atsisakymo pagerbti 
vėliavą.

Ji aiškinosi sekamai: “Męs 
jąučiąme, kad yėįįąyą, dažnai 
dęn^įa mįlitarįzmą. Tię? kurie 
sąliųtųųją vęlįąyą; dąžnąi nė
ra ištikimi įąjkąi dr ląisyeį, už 
kurią jie nęva £tųj4. Aš nesu
ųg komųniste ir niękų bęndrp; 
sų jąiš nę^rįų^ nųrs, be ąjjR 
jones, jus mąpękdąbąr ir pra
dėsite tokią vąjųnlįi.

“Mes negalim įduoti niekam 
t I ?»■»'■ ’ L-; ■'<* ' j*’

kitam ištikimybę, kaip tįk Į)ię-

\ iršminčlas ir kitas Gyduoles 
(Jausite Musu Aptiekoį

1 R RAKŠTIS
I 'M s\) JA/,TE H ST.

Viena didžiausių aptieku chicagoj.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W ?2i»4 ątreet 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—-8 

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

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Paįk 3895 '

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

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

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais;— 

pagal sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panędėlio, Seredoą ir 
' 'Petnyčioš 6 iki 9. 
Telefonas ’ Canal 1175.

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Telefonas Republįc 9600'.

Telephone: Boulevard 2800

JOSĘPH J. GRISK
Liętuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telęphonft: Re.nublic 9723

Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandps 1—4 po pietų. 7—8 v. vak, 
išskyrus ęeredomis ir subatomis.

Phone Boulevard 7042

Dr. £. Z. Vezel’is 
Dentistas

4645 So. Aąhląųd. Avė.
arti 47pi Stęęet 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Sėredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

Qtiso vai.: Nuo 2 i|ci 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimu.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820' 
Namu Tiek: Frospeęį 193JĮ

Dr, T. Dundulis
Telefonas Virgihia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti r . , • ■ , f \ * V

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physicąl Therapy 
arid‘Midwife

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor
Hemlock 9252 

Patarnauju prie
gfmdytho hafliUo 
še ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets įž tt.

• Moterims ii* mer
ginoms pątaa*i- 
mai dovanai.

Dentįs|as 
Valandos nuo 9—9 

2420 West Marqųę|tę Road 
arti Western Avė. Hemlock 7828

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr.Margęris
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 «..%3rPQ pįętu 
ir nuo 6 iki o vakaro.

J šventadieniais 'tik Susitarus
Phpnę ĘoUlevąrd 8.483 '

K DARBO LAUKO AKIU SPECIALISTAI

Tel Boulevard 5^4 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
ikj 8:30 y. NędčL nuo Ift i|d 12ą. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

; RITTSBŲRPJl, Pa,, spalio 
16 d. — Jonės ancj Laughlin 
plieno korporacijos darbinin
kai reikalauja 15 procentų ąl-

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagps, Cięeros Eię,tuvi<l. 
Laidotuvių Direktorių Ągpcįacijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR, NAKTĮ. 
Turime Koplyčią^ Visose Miesto Dalyse.

460§-0? S. Hęrmitagę Ąvenųe Phoheš Yards. 1741-1*742
LACHAWICZ ir SŪNUS

?314 West 23rį Place Plpnes CąnaĮ 2515—Cicero 5,927
. m j .....■■.............. ......................................................

J. LIUEEVK5HJS
4092 Archer Aveiiue 'Phone Lafayette 3572

■T' S. P. MAŽEIKA
8319 Litųąnįcą Ayenųę Phonę Yąrdą Į18,g

■"A.'MĄSALŠĘiŠ ’
8807 Lituanica Aveųųe_________ Phone Boulevard 4139

A, PETKUS
1410 SoųtĮi 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

' <L«I

i ' j. F, RĄDŽIUS ’
[; 668 Weat 18,th Stręelj ________ Plipną CąnaĮ 6174

' ................................. ................. T!'»- 1 .......... I I H—ti I .K.r ■». , .f ■ ....... t _

ĄMBDLANCĖ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
' ' MMfeSŠ

S. M.
Street_________ Phone Monroe 8377

L J. ZOLP
Phoąęs Boulevard 5208-8413

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ Tel. Vardą 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
'* Ištaiso.

> Ofisas ir Akiniu Dirbtuve
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

CHICĄGę. ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically" Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nėrvuotu- 
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 akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
ksĮip pirmiau.

4712 South Ashland A v,
Phone Bpulęvąrdi 7^9

lietuviai ’
Gydytojai ir Dentistai

KITATAUČIAI
♦ • „• N* .

.Dr, Herzmaii
IŠ RUSIJOS

Geęai lietuviams žinęznas per 35 
metus kaipo patyręs gydylpjąš" chi
rurgas ir akušeris. ' ‘

Gydo stąitfias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius* metodus X?Rąy ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo. 10—?12. pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro/1

„ Te|. CĮmjl 3U« ’
Rezidencijas telefonai:

Hyde Park BTMU ar Central 7464

Dr, Charles Segal
(OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-rog lubos 

CHICAGO.ILL, 
OFISO VALANDOS:

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

Phppe MWWAY 2880.

Telefonas Yarcįs 0994

. Maurice KahnDr.
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki f ... //

7 iki 8 vai Nedėk huo 10 iki 12 
Rįį Tele^t P,LA%A 2fl)įĮ

8 po piietų

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330' 
Nąiąų telefonasi Bruns^rick 059?

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

•W West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nud'6:80-8:30 
Nedėliomis pagal sutarti.

Ofiso Tel. Calumet 6893
ĮĮęz. TeL 9191

Dr. A. AKoth,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų. Vaikų ir visų
■ ■ chronišku lieu.

Ofisas 810^ So. Hąlsted St. 
arti Slst Street

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Nedė« 
Uidnuš ir šventadieniais 10—12

Dr, JkShinglman 
Praktikuoja 25 metai "> 

Reumatizjnas ir giriies lį£ėą Jo 
• specialybe _ 1 _

Valandos 11-12 
Gyį

1638 So. 50 Ą 
Office

le Cicero 3656 
13 SU . ..
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Vaitkui
Tai Vaitkus

Komunistai
Gatves

KORESPONDENCIJOS
AbelnaiDarbininkas

Rezoliucijos

Ir čia nusiskubi

TOMATO JUICE Paintes bonka

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius,

Gerkit ir Reikalaukit

Lietuviškos
Degtinis

NATHAN 
KANTER

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

orlaivis 
Ir daro 
Lituani-

Visose Alinise 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Jau 
ren-

Mlii

Rezoliucija Demokratinių Tei 
šių Lietuvoj Klausimu.

Kamb. 1323

pas Bagočių
Vaitkus jau skrenda

lūkuriavimo skristi

gražias nuotraukas Li-
Išlipina iškarpas

Feliksas Vaitkus, antrasis 
skridimas ir mes

išėjo prieš Vaitkų ir 
‘Dirvą” 
Jis per

i, kur raudonasis 
internacionalas lei-

pakilusiu upu.
klau

Aiškinau jiems, kaip galėjau. 
Aiškinau todėl, kad jiedu nėra 
dar toki “Jurgiai”, kad dėme
sio nekreipti.

Bet ūpų jiedu man pagadino 
ir aš tuojau grįžau i savo kam-

Skelbirnai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra •naudinfcps

Taip visų šeštadienį. Žmonės 
geria už Vaitkaus sveikatų, o 
p. Kneižys per savo radio pus
valandį užgieda jau kitų gies
melę: labai' prielankių 
ir ALTASS. t

apie 10 vai. pasirodo

daržinė su 
padargais ir 
Išgelbėti nieko 

Spėjama, kad

Pasirodo gražios 'žinios ame
rikiečių spaudoje. Stanlęy Ra
dio Shop ant Broadway išstato 
kelias 
tuanicos II 
iš vietinių laikraščių ir plaka
tų, kur sako: Lituanica II šį 
ryt laimingai išskrido į Lietu-

Rezoliucija Klaipėdos 
Klausimu.

Aliumino trustas, Melionų 
šeimynos kontroliuojamas, su
sitaikė su savo darbininkais 

i

dėl algų pakėlimo ir pasirašė 
sutartį su unija. Pagal sutar
tį darbininkams bus pakeltos 
algos po 3 centus už darbo 
valandų. Bet tas pakėlimas 
tik įeis į galių tik nuo gruo
džio 15 d

nau
Tikrai!
Languose plakatai apie tai sa
ko., Gatvėje visi apie tai kalba. 
Daugelis giriasi, • kad anksti šį 
rytų jie girdėję, kaip 
praūžęs per Bostonų, 
išvadų, kad tai buvusi 
ca II.

Rengiausi imtis kokio noris 
darbo. Tokiais atvejais geriau
sia eiti malkų kirsti. Ir ašį ma
niau taip padaryti. Bet su
skamba varpelis. Įeina dr. Pil
ka. Matau

—-Ar nieko nežinai ? 
šia jis.

—Nežinau — sakau
—Taigi musų Feliksas šį ryt 

išskrido į Lietuvų!
Aš, keisto ūpo pagautas, tik 

žiurėjau jam i akis ir nežino
jau ar tikėti, ar ne. Bet dak
taras tuojau man ėmė aiškin
ti, kad F. J. Bagočiaus ofise 
gauta telegrama, kad J. Gegu
žis, “Keleivio!’* leidėjas, atspau
sdinęs jau ir7išplatinęs tuo rei
kalu plakatėlihs.

Įtikėjau dri Pilkai ir tuojau 
nubėgau pranešti tiems sub
jektams (jie mano kaimynai), 
kurie šį ryt man sugadino ge
rų. nuotaikų

Kviečiu Savo Draugus ir Pažystamus i

LOUIS ANTANAVIČIAUS
TAVERNO ATIDARYMAS 
Spalio (Oct.) 19 ir 20—1935 

733 West 18th Street
Visiems atsilankiusiems duosiu gerą vakarienę ir pietus. 

ŠOKIAI IKI VĖLYVOS NAKTIES.

JOliRBOM
■ 4-.

pasidarė taip
Smagu. Ūpas geras. Ir neturė 
damas 
daržely

Maniau, kad gatvėje visi 
žmonės tokio pat ūpo pagauti, 
kaip ir aš pats. Bet.;, susitin
ku du pažįstamu. Jie žmonės 
paprasti. Vienas katalikas, kiek 
laisvesnis už kitus. Kitas — 
nei bolševikas, nei socialistas, 
nei sandarietis-tautininkas, nei 
katalikas. Abudu jie “sirige- 
bai”. .Abudu uždirba po $20 
per savaitę. Abudu pragirdo 
bobom visus pinigus. Bet abu
du nesutenka dolerio laikraščiui* 
užsiprenumeriuoti. Antramjam 
transatlantiniam skridimui jie 
neaukojo nei cento. Bet už tai 
jiedu daug man daėdė dėl Vait
kaus 
Atlantikų. •

Ir šiandien pirmieji 
džiai buvo 
nebeskris .į Lietuvų. Kur dabar 
dės Lituanicų II? Atims iš jo. 
Lietuvai turi atiduoti.”

dėl ištikusios 
Bet ji momentaliai 

prisiminus, kad laku-

Sekmadienio rytas 
dar tuščios. Susitinki vienų, ki
tų ir tuojau Vaitkus kalbamas.

—Nuskris, jei iki šiol blogų 
žinių nėra.

—Jau jam netoli Kaunas! — 
Ir visų ūpas geras.

Bet
J. Gegužis su raudonais plaka
tėliais. Tuojau jie pasirodo res
toranų languose ir skamba 
taip: “F. Vaitkus priverstas 
buvo nusileisti Airijoj. Orlai
vis apgadintas užkliuvus medį. 
Lakūnas sveikas/’

Ir visų gerųjų nuotaikų pa
keitė širdperša.
nelaimes 
mažėja, 
nas gyvas ir sveikas.

Ir visas sekmadienis, visi pa
šnekesiai sukosi Vien apie Vait
kų. Visi tie, kurie pirmiau čirš
kė prieš Vaitkų, kaip tie žvirb- 

sulindo

Prieš skridimų
Southbostoniečiai duosnųs 

žmonės ir patriotingi. Patrio- 
tingi kur reikia visi: sandarie- 
čiai, socialistai, vienybiečiai ir 
žmonės jų tarpe esu. Bendram 
darbui netinka katalikai ir ko
munistai. Pirmieji eina ten, 
kur jų juodasis internacionalas 
(kat. federacija) leidžia, ant
rieji — 
(Bimbos) 
džia.

Antrajam transatlantiniam 
skridimui pradžioje ir pritarė 
viršuj minėtos srovės. Tik pa-

kaip ir nekreipė dėmesio. Jie 
boikotavo, o pakliuvę kompa
nijoje, kur užeidavo kalba apie 
antrų j į skridimų, jie su ironi
ja šypsodavosi. Toliau ir jie 
įsidrųsino ir būdavo kur tik 
susitiksi komunistėlį, tuojau su 
pašaipa klausia: “Na, kaip ita- 
vo Vaitkus? Ar dar neišlėkė?”

Mes atsišaukiame į visų ci
vilizuotų žmoniją tuo tikslu, 
kad minėtasis nazių pasikil- 
nijimas, reiškiantis drumzdi- 
mų Europos ramybės ir tai
kos, butų suturėtas ir kad Lie
tuvių tautai, vienai iš seniau
sių Europoje, butų užtikrinta 
teisingumas ir taika.

Pittsburgho ir Apielinkės 
Lietuvių Draugijų 

Sąryšio Komitetas.
(Pasiųsta Tautų Sąjungai etc.)

Hidden in Vclveeta’e richly mild 
Cheddar Chueae flavor are health- 
protectivc elementą of many foods.

It’s wonderfui for children. Serve 
Kraft Vdveeta—in aandmchee, in 
cooked dishea... ojten!

skui, pradėjus “Sandarai” ata
kuoti ALTASS — musų tauti
ninkai liko pasyvus, bet prieš 
neišėjo.

Kas kita su katalikais. Musų 
sprindinis “Darbininko” redak
torius 
ALTASS šlykščiau už 
ir kitus geltonlapius. 
kunigų samdomų radio pusva
landį papliaukŠdaVo net tokių 
niekų, kaip, girdi, Lituanica II 
arba Vajtkus negali pasikelti iš 
purvyno, negali atskirti kelių 
mylių, .o jus, girdi, manote dar, 
kad jis skris j Lietuvų!

Panašių deimantų jis berda
vo per savo radio, panašiai ra
šydavo “Darbininke”, žmonės 
piktinosi, bet kadangi apart da
vatkų su jais rimtesnieji žmo
nės jokių reikalų neturi, tai ir 
tie Kneįžio pliurpalai mažai kų 
reiškė.

Koresp., Worcester, Mass. — 
Nededame jokių anonimiškų 
pranešimų, korespodencijų ar 
straipsnių, kurių autoriai ne
pasirašo dagi redakcijos ži
niai. Del tos priežasties ne
dėsime ir jūsų pranešimo.

Pittsburgho i ir apielinkės 
lietuvių 44 draugijų atstovų 
konferencija, susirinkus Lie
tuvių Mokslo Draugijos sve
tainėj, 142 Orr St., Pittsburgh, 
Pa., rugsėjo 29, 1935, apsvars
čius klausimų, konstatuoja, 
kad:

1. Klaipėdos kraštas nuo
priešistorinių laikų buvo ir 
dabar tebėra gyvenamas lie
tuvių tautos narftį', lietuviš
kai kalbančių, i !i • : •

2. Remdamiesi šiuo princi
pu Tautų Sąjungos signatarai 
1924 metais pripažino Klaipė
dos kraštą kaipo autonominę 
Lietuvos valstybės dalį, —

Todėl mes, Jungtinių Vals
tybių piliečiai, kilę iš lietuvių 
tautos, protestuojame prieš 
Vokietijos nazių kartojamą 
mėginimą ir ryžimasi už
grobti Klaipėdos kraštą, at
plėšti jį nuo Lietuvos valsty
bės ir prijungti prie Vokieti-

Angliakasių unijai pasira
šius kontraktą su kasyklų sa
vininkais ir laimėjus algų pa
kėlimą po 50 centų į dieną, 
tarp angliakasių jaučiamas 
pasitenkinimas. Bet kasyklų 
kompanijos pakėlimą algų an
gliakasiams bando atsiimti 
keliariopai visokiomis prie
monėmis. Netik kad pabran
gino anglį, bet pakėlė rendą 
už stubas ir kitas visas reik
menis dėl angliakasių daug 
daugiau, negu agliakasiai kad 
gavo pakelti algomis, 
yra įvykę ir sterikų dėl 
dų pakėlimo už stubas.

Pittsburgho ir apielinkės 
lietuvių 44 draugijų atstovai 
susirinkę rugsėjo 29, 1935,
Lietuvių Mokslo Draugijos 
svetainėj, 142 Orr St., Pitts
burgh, Pa., aptarimui būdų 
apgynimui Lietuvos nepriklau
somybės ir gręsiančio pavo
jaus iš hitleriškos Vokietijos, 
po plačių apkalbėjimų nutarė 
ir priėmė šią rezoliuciją:

Kadangi gręsiantis Lietuvos 
nepriklausomybei pavojus iš 
Hitlerio fašistinės Vokietijos 
reikalauja visų lietuvių vidu
jinių pajiegų bendrinimo ir 
bendrų pastangų Lietuvos val
stybės valdyme, —

Todel randame ir pageidau
jame, kad Lietuvoj butų su
šauktas Seimas, teisėtai visų 
Lietuvos gyventojų išrinktai

Pittsburgho ir Apielinkės 
Lietuvių Draugijų

Sąryšio Komitetas.

Gabusis musų lakūnas skri
do ir nugalėjo nenuoramą At- 
lantiką. Musų Vaitkus liko gy
vas ir sveikas, nors Lituanica 
II priversta buvo nusileisti dar 
nepasiekus Kauno. Musų Vait
kus kitais sparnais atplasnojo 
į tėvų žemę. Musų Vaitkus jau 
Kaune ir jį Lietuvos žmonės 
nešioja ant rankų.

Tai buvo prieš mėnesį laiko. 
Bet kalbėti apie Vaitkaus žy
gį — nevėlu, ši žįnia dar ne
paseno, kaip pasensta kitos 
naujienos. Dar ir dabar apie 
Vaitkų, jo žygį, rašo Amerikos 
ir Lietuvos lietuvių spauda.

Geriau vėliau, negu niekad. 
Tos patarlės vedinas aš para
šysiu savo įspūdžius iš South 
Bostono.

daugiau nieko veį 
išėjau į gatvę. | 

gatvėje
Prieš' kelias dienas sudegė 

P. D. Andrekaus 
visu , pašaru, 
Dodge troku 
nepasisekė.
gaisras kilo delei susikryžiavu
sių elektros vielų. Nelaime 
tuo skaudesnė, kad turtas ne
buvo apdraustas.

P. D. Andrekus yra plačiai 
žinomas dar ir todėl, kad jis 
užsiiminėjo ūkių pardavinėji
mu ir plačiai garsinosi “Nau
jienose”. *

nua iiFa rinktinės u. s. i BULVES idaho russet

Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH )
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
fZlth the best to choose Irom tbese days, em- 
ployers favor the person who ia most attrae- 
tlve. In buainess life as in the sočiai world» 
halitosis (unpleasant breath) ia considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody nudera from thifl 
offensive condltion at some time or other— 
many more rezularly than they thi-.k. Fermen- 
tation of fooa partielee skipped by the tooth 
bruah is the cause of mosi cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The qulck, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselvee. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
-v*U not offend ethers.

It you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularlv. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others * Check 
halitosis vrith LISTERINE

This deliciout cheese food is

DIGESTIBLE AS MILK 
1TSELFI

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyru. Moterų.

Mergaičių ir Vaiku.
NERIA VILNONES PANčlA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo
dam vilnones Rijas, storas ir 

plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avę.) 
Tel, Victory 3486 

Atdara dienomis, .vakarais ir 
_________ sekmadieniais.

(Tąsa iš pusi. 2-ro 
patenkinti, gali kilti plieno 
industrijoj straikas.

Specialis “DEL MONTE” Išpardavimas
PYČĖS puikios Californijos
FRUIT COCKTAIL
BARTLETT GRUŠIOS 
ŠPINAKAI

KIEKVIENĄ SAVAITĘ

$1OO CASH 
IR KUPONAS DOVANOMS! 
IŠPARDAVIMAS!

Pėtnyčioj ir Subatoj, Spalių-October 18 ir 19

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

—UŽ $3 I MENESĮ- 
*TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Del dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo i naują, telefęnuokitė

Telefonas DEARBORN 8444
A O TYPEWRITER 

COMPANY
189 WEST MADISON STREET

žmonės antruoju skridimu la
bai domėjosi, Vaitkaus ruoši
masis skristi per Atlantiką bu
vo mėgiama kalba visuose su
siėjimuose.

Skridimui užsitęsus, žmonės 
pradėjo niurnėti. Niurnėjo, ži
noma, daugiausia tie, kurie nei 
pirštu, nei centu prie to skri
dimo neprisidėjo.

Nesmagu ėmė darytis ir 
tiems, kurie iš širdies skridimą 
rėmė. Jie suprato, kad čia nė
ra kas daugiau kaltinti, kaip 
tik gamtą, ir pyktis imdavo, 
kad tos gamtos negalima su
valdyti ir priversti pildyti mu
sų norus..

Smagtfš1 šeštadienis
Rugsėjo 21 d. išaušo gražus 

rytas. Saulutė “žeme raičiojo
si” ir mane išviliojo iš kamba
rio oran.

Aplankiau savo darželį, kur 
beliko tik rudeninės gėlės. Jos 
dar šypsojosi ir maudėsi saulės 
spinduliuose. Man širdy kažin 
kokios nematomos jėgos dėka,

'No. 2 kenai
No. 2 kenai

No. 2% kenai
No. 1 aukšti kenai

PRANEŠAME VISIEMS SAVO DRAUGAMS IR PAŽYSTAMIEMS, 
KAK TURĖSIME DIDŽIAS ATIDARYMO IŠKILMES

WEST SIDE TAVERN
(Buvusioj Mėldažio vietoj)

2244 W. 23rd Place

Subatoj, 19 d. Spalio (October), 1935 <
KEPTO PARŠO UŽKANDŽIAI IR ŠOKIAI VISĄ VAKARĄ 

širdingai visus užkviečia atsilankyti.
Phone SEĘLEY 9792. . MR. & MRS. BŲRINSKI, rProps

Sutaupykite Sgg 
ant visok,ll ~ 

Išdirbysčių 

TYPEWRITERS

Paprastas

DRESES
... IšVALOM « z—

IŠPROSINAM | v—
Vyry siutai ir JĮ JrPius"
Topkautai—33c. • apdr.

3 ar Daugiau
Į MES PAIMAM IR PRISTATOMI

CAPITOL CLEANERS
159 N. State St.

Dearborn 8746

liai prie& vanagą 
žagaruose, žmonės reiškė pa
garbą Vaitkui, pabrėždami jo 
drąsą ir gabumą nugalėti siun
tantį vandenyną.

, ’ J. Kru-ohis. i

Mutual LifluorGo
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS D808

Atsiklauskite apie musų kainas 
Geriausi likeriai ir alus dėl vestuvių ir parių.

ANCHOR INN
3503 So. Halsted St.

27c
15 Sv. Pekas

Ka v a “CHASE & SANBORN’S” 97A
A V A Svaro Kenas t ■ v

“SWANŠDOWN” KĖKSŲ MILTAI ............... pak. 270

f - ■ Tirštam Syrupe No. 1 aukšti kenai 2 fcen. 1 HC

“GINGY” CAKE“mTX .................   Pakelis 150
“RITZ” CRAGKERS ......................... Sv. pakelis 240

T7fATTT TkCĮ* ŠPAGETAI, MAKARONAI 
rUULDP EGG NOODLES 8 unc. pal

“Wilson’s” LAŠINIAI PALTĖSE ....... .
“Manhattan” VEAL SAUSAGE (Dešros)
“Davies” MINCED HAM ........................

az^TjTC!/^3 sv. kenai 59c Svaro O 4
LK10LU SHORTENING________________ Kenai fc ■ U

Sweet Galif. Valencia ORANŽIAI ......... :....... Tuz. 19^
SALDŽIOSIOS BULVĖS ..................... ........... 3 sv. 100
JONATHAN OBUOLIAI U. S. 1............ . ...... 5 sv7~190

DYKAI! KEPIMUI SKAURADA SU 
“BAKER’S” PREMIUM CHOCOLATE Svaro šmotas 
“DOMINO” POWDERED SUGAR (Cukrus)
ROYAL DEZORTAl .l/...,............. ........  3 pakeliai 190
FIG BARS Šviežiai įkeptos ... ..........sv 10c
“Midwest>, PYČĖS RIEKUTĖS No. 1 aukšti kenai 2 už 25c 
«Peaš, Lima Beans, Kidney Beans,
JUollUE peas jr Carrots, Mixed Veg’bles " ken.

“Midwest” KĖKSŲ MILTAI 20 unc. pak. 2 už 170 
“Gampbell’s” TOMATO JUICE ................. 3 ken. 250
UTTDDV^n NATURALIŠKAS HAWAIIAN J 4 Q

JL11515I O PINEAPPLE JUICE tkenai JįvV

“JUSTIGE

PASTABA Dauguma "Midutott Storet” turi it nAtot tkyriua, kat jyi 
_____ ęalitt pirkti gerą mėtą, paakštitng ir tt. ui itmiaatiat kainai!_____

ne.s PieiAu

STORES

Sv. 390 
Sv. 190 
Sv. 230

“Blue Label” CREAM CHEESE .... 5 unc. džiaras 160 
DYKAI! Vienas kenas su pirkimu 3—jus gausite 

SUNBRITE CLEANSER........ 4 kenai 14c
“Midwest” BLEACH ......................... kvort. bonka 10^
“Pnde” WASHING P0WDER .................  Pakelis 1O£
SUPER SUDS nauji milž. pak........... . 19c

YARdš <2790^ąrba 2791

JOHN P. EWA LI) .. y g 
| ■MfffiĄ^Si|MOSURĄNCE 

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, 
apdraudos nųo^gnies. vėjo, ėtc., ątšišhūk

S10 West 33 r d Street 
TELEE0NAS

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
■ ^-RAŠTINĖJE - ■
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SANKCIJOS PRIEŠ ITALIJĄ

tija svajoja apie kolonijas, apie, praplėtimą sayo įtakos 
Afrikoje ir rytųosę. Kad atįtąisyti pasaulio nuomonę 
apie save, ji ryžosi- atsižadėti antisemitizmo. Prieš kiek 
laiko visi Vokietijos laikraščiai gavo, tokią instrukciją: 
“Labai svarbu! Atkreipiame visos vokiečių spaudos dė
mesį į tą faktą* jog ąocialnaęioųalistų judėjimą daugiau 
nebegalimą vadinti antisemitišku, o vien tik antižydiš
kų. Mes nieko neturime prieš arabus ir kitas semitų 
tautas. .Neturime nieko dagi prieš žydus Palestino ją. 
•Bet mes esame priešingi intemacionalei žydų įtakai. 
Vokietijoje ir norime susiaurinti vaidmenį tų žydų, ku
rie gyvena musų šalyje ir yra jos svečiai”.

Vadinasi, naciai daugiau nebėekspėrinos stntisęmi- 
.tįzmo>, — paliks jį tik dėt “hęme. copsja^ptįpų,,./'
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Kaunas Entuzijasliškai 
Sutika Feliksą ValikliTautų Sąjunga parodė nepaprastą vieningumą, ka

da ji nutarė panaudoti sankcijas prieš Italiją. Vadina
si, nutarė bausti Italiją už puolimą Etiopijos, atseit, 
pradėjimą “nelegalaus karo”.

Tautų Sąjungos statutas sako, jog jai priklausan
čios valstybės, bet kokį konfliktą, kuris grūmoja santy
kių nutraukimu ir karu, turi spręsti arbitražas arba 
tarptautinis teismas. Kai arbitražo, ar teismo, nuospren
dis paskelbiama, tai tik po trijų mėnesių tegalima 
griebtis karo veiksmų.

Tiek Italija, tiek Etiopija yra Tautų Sąjungos na
riai. O kaipo tokie, jie. turėjo laikytis statute numato
mų patvarkymų. O kadangi Italija su jokiais patvarky
mais nesiskaitė ir neoficialiai pradėjo, karą, tai ją* ir 
pripažino kaltą. O Tautų Sąjungos statutas numato, 
kad su nusikaltusią valstybe visi sąjungos nariai priva
lo nutraukti prekybinius ir finansinius santykius.

Tautų Sąjungos statutas numato ir daugiau: jeigu 
valstybė, prieš kurią naudojama ekonominę blokada, 
griebiasi karo priemonių prieš bet kurią blokadą vyk
dančią valstybę, tai visi kiti sąjungos nariai užpultai 
valstybei privalo padėti.

Tautų Sąjunga be didelio svyravimo nutarė pavar
toti sankcijas, kurios draudžia jos nariams palaikyti 
su Italija bet kokius finansinius ir prekybinius santy
kius. Bet kas atsitiktų, jei, pavyzdžiui^ tą ekonominę 
blokadą vykdinant Italija griebtųsi karo priemonių 
prieš Angliją? . .

Tai didelis klausimas.. Anglija kaip tik ir dėjo dau
giausia pastangų, kad butų priimtos sankcijos. Jos san
tykiai su Italiją tad labiausia ir yra įtempti., Be to, ji 
yra pasiryžusi rimtai bausti karo kaltininkę. Jei tarp 
jos ir Italijos įvyktų konfliktas, ką tąsyk darytų kitos 
valstybės, o. ypač Prancūzija?

Tautų Sąjungos taryba gali patarti atskiroms val
stybėms griebti karo, veiksmų, kad apgintų sąjungos 

■statutą. Tačiau patarimas nėra prievolė. Štai kodėl 
Prancūzija nenori aiškiai pasisakyti, jog ji rems Ang
liją visais .atvejais. Vadinasi, ir tuo atveju, kai Italija 
sumanytų pulti anglų laivus. Tuo reikalu kitos valsty
bės irgi aiškiai nepasisako. Matyti, įsivelti į karą j6s 
nenori.

Taip dalykams esant pasilieka tik finansinės ir pre
kybinės sankcijos. Tai reiškia,, kad Tautų Sąjungos na
riai nutrauks su Italija tiek finansinius, tiek prekybi
nius santykius. *

Bet ar ta ekonominė blokada galės tiek susilpninti 
Mussolinį, kad jis atsisakytų nuo sava avantiūros Afri
koje? Daigelis mano, jog tokia blokada daug ko nebus 
galima pasiekti.

Pirmiausia reikia neužmiršti, kad ne visos, valsty
bės Tautų Sąjungai tepriklauso. Japonija iš jos ofięia- 
liai pasitraukė, kai buvo bandoma sulaikyti ją nuo pa
grobimo Mandžufijos. Šio mėnesio 21 d. Vokietija irgi 
išstos iš sąjungos,^kuriai sumokėjo visas savo skolas» 
Jungtinės Valstybės niekuomet Tautų Sąjungai nepri
klausė. Kas tad toms valstybėms uždraus vesti prekybą 
su Italija? žinoma, niekas.

Tiesa, Amerika lyg ir yra linkusi palaikyti Angli
jos nusistatymą. Bet tai neturės daug reikšmės, nes vi
sokių prekių iš Amerikos Italija galės, gauti aplinki
niais keliais. Bet kuri valstybė, kuri nepriklauso Tautu 
Sąjungai, galės, importuoti iš. Amerikos visokius daik
tus, o paskui juos parduoti Itąlijak

Akivaizdoje tų faktų daugelis tad ir abejoja, kąd 
ekonominė blokada galėtų sustabdyti kąrą.

ANTISEMITIZMAS IR NACIAI

.................................... i i i n., .j pyMa,

Į karo aerodromą suplaukė minios žmonių kus, paskui iš šalių, pasidalinę, po tris, lydį 6 lėktuvai Vaitkų.Lėktuvams prisiartinus prię aerodromo i minia nepaprastai entuzijastįš- kąi pradėjo šaukti “Valio, Vaitkus”, “Valio !”f mętyti aukštyn gėles, mosikuoti skarelėmis, skrybėlėmis ętc. Užlėkęs ant minios Vajtkus su minią pradėjo sveikintis. O žmonės šaukė, ūžė. Paskui lėktuvai padarė ratą virš Kauno miesto.Lėktuvams užskridus ant, Kauno miesto 
1 ■ »žiąonės bėgo iŠ namų, j gątvęs, ■kurie dar nebuvo gatvėse, ir šaukė “valio”, sveikino, mosikavo. Mieste buvo nepaprastas įspūdis, . į / " '1 Paskui.lėktųvasį su F. Vialtkųm nųsi, lęido kąro aerodromeSveikinimo; šauksmams ir

. ,.1 . • -1,minios,, eptuzijazmui ., no, galo nebuvo, žmonių masė susiubą- vo į tą vietą, kur Vaitkus nusileido. Visi nori Vaitkų pamatyti, stiepiasi, Vieni kitus kelia, žiuri priešais ( (iškėlę veidrodėlius.L Ąęro klubo, pirm. prof. žemaičio ir kt. aero klubo v-bos narių lydimas Vaitkus, sveiląn-^ damasis, su minia, artinasi prie tribūnos, kurioje, vyriausybes atstovai., kariuomenes vadovybe ir žmonių apgulta tribūną, ^žmones neišlaįko, tvarkos ir tai šen, taj ten prasiveržia pro tvarkdarius.Vaitkus užlipa į tribūną ir taria pirmą; žodį į kauniečius. Sveikinimai ir šąuksmąi nenutyla,'< Lejtenanto Vaitkaus) pasveikinimo žodžiai:Brangus lietuviai! Aš nedaug ką gabu jums dabar pasakyti* nęs visai nesitikėjiau, kad tiek daug žmonių ir dar, Itaip ųuę- šįrdžiai manę sutiks. Nors, ne” galėjau atskristi su. “Lituapj”! ka”, bet esu labai linksny kad iš viso dar turiu savo ąąb yą sveiką. Esu labai laimingas, kad galiu dabar būti čia Kąu-? ne jusu tarpe. Aš noęii| visiems padėkoti ųž mano skridimo rė' mimą, ne tik (finansinį, bei moralinį, nes abu buvo lygiąi reikalingi sėkmingo šio. mąno žygio atlikimą^ Ačių.”

7

j e. Vaitkus pasirodo balkone, dėkoja visiems. Miniai vis nenurims tąnt Vaitkus beria j minią gėlas, o, paskui pnof. žemaitis prašo minią skirstytis ir duot Vaitkui pailsėti.Vakar vakare, 21 vaL, Vaitkui pagerbti sutikimo mitetas suruošėiškilmingą vakarienę, kurios metu pasakyta daug gražių kalbų. Kalbėjo p. Merkys, pulk, Gustaitis, prof. žemaitis ir k. F. Vaitkus dėkojo už sveikinimus, apgailestavo, kad dėl benzino stokos negalėjo daskriš- ti iki Kauną, bet reiškę vilties, kad ateity įstengs už visą atsilyginti.

vai. 20 min. Bet, štai, visi Ži»OAės. sužiuro į vieną pusę. Strin^gąlvjąis ir aš nuku- ęijaiL. Žjurių—jąu4 7 lėktuvai: vienas vidury, pirmiau kitų lekia, o po 3 iš šonų. Aš tuojau nubėgau į abi klases ir pasakiau keleiviams, kad Vaitkus atskrenda., Turiu su malonumu pasakyti, kad beveik vi$i žmonės išbėgo, net sir žydai neliko, visi nprėjo pamatyti. Tuojau, vos atskrido, virš inusų, ėmėme mosuoti kuo. kas turėdamas, Bet nežinau, ar mus. pastebėjo, nes ibuvo; apie. 1 kilometrą aukščio. Tą vakarą tik ir kalbėjome apie jį.įdomus dalykas atsitiko, rodos, Aleksote. Viena, senutė, prisiskynusi paprastų darželio gėlių, .atėjo taip pat pasižiūrėti., Buvę tiek daug žmonių, kad automobilis vos tik galėjęs važiuoti. Vos tik automobilis prikrutėjo prie tos senutės, ji tuoj padavė Vaitkui savo gėles ir pati pabučiavo jam į ranką, bet tai įvyko taip staigiai, kad Vaitkus, nė nespėjo rankos atįtrauktį. Turiu pasakyti, kad, tiesą sakant, mes nė vieno svečio taip neprįęmėme. Nęt, berods, ne a, a. Dariaus su Girėnu taip iškilmingai, taip gausingai, nesutiko, kaip kad Vaitkų. Plačiau rasite spaudoje.

lapių. Tad kviečiame dabar praleisti kurį laiką, savo tėvynėje, pasilsėti ir atsikvėpti.”Kauno miesto burmistras, p. Merkys, pąsąkė tokius sveikinimo žodžius,:“Musų didvyri! Tamstai priimti komiteto vardu sveikinu Tamstą dar kartą išgarsinus Lietuvos vardą pasaulyje. Visų lietuvių širdys plakė kartu su. Tamstos širdim, kai pradėjote savo kelionę. Mes visi giliai pergyvenome tą žygį ligi šio momento ir dabar visi sveikiname Tamstą laimingai atvykus į Lietuvą.”i Karo( ąyįąęijoę viršininkas, yyr. št., pulk. Gustaitis, pasakė jtųkiųs pasveikinimo žodžius: ( “Karo aviaciją nuoširdžiai sveikina. Tamstą musų, tarpe.. Męs džiaugiamės, bad lietuvių ftautai. nestingą ąįkaklių pasiryžėlių, visų, kurie savo tėyy-i nes garbėj didingus žygius atlieka. Taipogi turiu didelę gar- bę perduoti pąsyeikmimą Tamstai Kaminiuku Ramovės ir visos; Lietuvos karininkijos, var-. du-”, Aero klubo pirmininko prof. žemaičio sveikinamieji žodžiai: , “Brangus Brolau, mielas mūsų sveteli! Man Lietuvos Aero. klubo vardu, kuris irgi šiek tiek prisidėjo., Pr^e t° žygio, įvykdymo, itenka didelė garbe (pasveikinti Tamstą kaipo didvyrį, ketvirtąjį žmogų pasaulyje, kuris išdrįso vienui vie- inas, be pagelbinių prietaisų, perskristi okeaną, ir taį perskristi žymiai sunkesnėmis sąlygomis, negu, tie trys kiti, kad \ turėję. Tad Aero klubo vardų sveikinu ir lenkiu galvą, prięš, Tamstą ir dėkoju amerikiečiams, kurie šiais, sunkiais laį- kąįs padėjo didžiausias pastangas įamžinti Dariaus ir Gipėną žygį. Gyvuok sveikas pas mus Lietuvoje”.j, Dar sveikino žodžiu, Jungtinių Amerikos Valstybių atstovas, p. Kuykendall, moterų tarybos pįriųinįnkė, p. Mašiotiene, Amerikoj 'lietuvis, p. Baltušką, ir Amerikos lietuvė, dr, Baltrušaitienė.Tribūnoje p. Tubelienė Vaitkų apjuosia plačia tautinių spalvų juosta, jis apverčiamas, gėlėmis.Bet tribūnoje Vaitkus aukštų svečių apstotas ir minia jo nemato.“Parodykite mums Vaitkų!”: pasigirsta balsai iš minios. Bet. Vaitkų vis, tiek maža kas mą- i to. Pagaliau įvyko labai
komiška^ numeris,1 Į triubuną tiek daug prilipo, žmonių, kad jos balkiai neatlaikė ir momentaliai, lūžo. Visą tribūna su buvusiais joje žmonėmis, susmuko. Paliko kaip stovėjęs, tik Vaitkus, bupm., Merkys ir dr. Baltrušaitienė,Mikrofonas, nukrito, diktorius paslydo, kalbėjęs į mikro- ,foną sumišo — viskas nutruko. O minia šaukė:“dabar tai gerai matome Vaitkų r“Katastrofa” buvo, laiminga ir niekas nesusiž.eide. Vaitkus atsigrįžęs sveikinos su minia.Iškilmingas sutikimas ėjo galop. J vainikais, papuoštą atvirą automobilį sėdo Vaikus, ir norėjo važiuoti, bet -žmonių minia užtvenkė kelią. Tada kareiviai automobiliui sudarė gyvatvorę ir mašina galėjo judėti. Tai buvo tikra triumfalinė kelionė.. . ..Miesto gatvės, buvo , irgi pil- uos žmomų ir šąukė, sveikino pravažiuojantį Vaitkų. Taip, per /visą miestą minios sveikina- ir gėlėmis apibarstomas 18 vai. Vaitkus atvyko į Medicinos fakulteto namus atiduoti pagarbą savo pirmatakanis, Atlanto nugalėtojams Dariui ir Girėnui. Iš čia vyko j Metropo-r lį. Ęęt: per mimą ir čia nęgąĮį prąy^įųętį. Vąį.tku W tikina, šaukia v^ Vaįtkųį

ko-
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i t ’ T ‘Retai, kada Kaunas pergyveną tokią, pakeltą nuotaiką, kaip vakar.Po pietų miestas pasipuošę tautinėmis vėliavomis, o nuo 15. vai. prasidėjo, nepaprastas žmonių plūdimas į karo, aerodromą,, Tuo metu Kauno gatvių biržoje nebuvo, nė vieno laisvo taksi; automobiliai ėjo vienas paskui kitą, bęt’ ir jų viduje kęleL viai buvo susispaudę kaip silkės statinėje; kas nepateko į autobusus, tuos vežikai peršilu- siaįs, perplūkusiais arkliais tempė į kalną. Kadangi techr nikos susisiekimo, priemonės Visų negalėjo , patenkinti, tai daugelis pėsti traukė Rotušes link, o paskui lipo į kalną.Prie miesto ligoninės reikėjo persėsti į kitus autobusus, čia irgi didžiausias judrumas ir daugybė žmonių. Nuo čia jau netaip toli į kalną, todėl kas nepateko į autobusą, o tokių daugumas, bėga pėsti. Tačiau kelionė į kalidį 'buvo su kliūtimis.Keltuvo savivaldybė vis dar neįtaiso, nors jau kelintus metus stato. Iš kairės Aleksoto tilto yra siauri laipteliai vedą į kalną vingiuodami. Tuo takelių masei žmonių užlipti tiesiog neįmanoma. Be to,,, ne visur ir laiptai: vienas tako tarpas pagrįstos lentos ir ant viršaus apkalta pagaliukų. Teisybė į serędromą galima keliauti plentu, bet juo pėstiems neįmanoma. Pirmiausia, čia didelis auto judėjimas, nėra šaligatvių ir 2—3 klm. toliau. Ir žmonėms nieko nelieka, kaip tik laisvomis kalno vietomis kabintis aukštyn.Belipdami į, kalną daug kas apsidraskė, susipurvino, bet džiaugiasi į aerodromą patekę.Karo aerodrome žmonių minios tik siūbuoja. Aero stotis, pasipuošus tąutiųė- mis vėliavomis ir ąžuolo vainikais. Padaryta vartai ir iš vainikų “F. V” — Felikvas Vaitkus. • ■ i • ‘ ‘ 1Tvarkai palaikyti atvyko daug raitos ir pėsčios policijos, q kareiviai rankomis susiėmę sudarę gyvatvores, kad minios žmonių, pasiduotų nurodytomis kryptimis. Bęt per didelį susigrūdimą, raitoji policija, darydama tvarką, sumynė vieną kareivį, kuris greitosios pagalbos automobiliu buyo nuvežtas iš aikštės. 'Apie 15% vai. serodromo aikštėje plevėsavo! vėliavos, siūbavo juros žmonių, visi žiurėjo Klaipėdos pusėn. s16,37 vai. toli Raudondvario link pasirodė, keli juodi taškai.“Vaitkus atskrenda!” i pasigirdo balsai minioje. Juodi taškai dįiįėjo ir aytęjo, Bo kę- lių minučių pasigirdo motorų dūzgimas —- skrenda musų .karo lėktuvų eskadrilė. Pirmuoju tuvu, kurį vąlįįęę ąyiao^ maj.

, KAUNAS, spalio 3.

Per paskutinius kelis metus Vokietijos naciai varė 
aršiausią agitaciją prieš žydus. Visas “faderiando” ne
laimes jie sukrovė ant žydų. Surado, jog žydai kalti ir 
dėl karo pralaimėjimo, ir dėl ekonominio krizio, ir dęl 
visų kitų negerovių. Žydus jie pavertė kažkokiais pari- 
jais, pilietiškų teisių neturinčiais žmonėmis.

Tolęįą sąvo politika, jift sukiršinu visų, kujturing^ lėkt 
pasaulį* O, tuo tarpu niekam nėra paslaptis, kai uVokĮA« IJąąi

Stanišauskis,pasakę tokius žodžius: “Vy- riąuaybės vardu svęikiųų Tinstą, laimingai pęrakridųsj Atlanto vapdenyną ir atskridusi į musų laikiną sostinę. Visa Lietuva, džiausiu visi lietuviai su di- sųs.irųpinjmu sekė Tamstos žygį, ir kiekvienas lietuvius atjautė tųęs,kuriuos Tamstai teko pakelti, pradek
■Vi

Įsiutę vofcie^iąj išmetė 
pirmininką, pro langą.Spalių 15 d. vakare, sugrįžęs iš tarnybos, radau* laišką 'nuo savo gero bįčiulio iš Lier- tuvos. Laiškas rašytas spalių 

4 d. Smalininkuose ir iš ten pasiųstas man.Žinodamas, 'kaip amerikiečiai lietuviai susidomėję leitenanto Felikso Vaitkaus priėmimu Kaune ir Klaipėdos seimelio rinkimais,, pasidalinsiu sū jais tomis žiniomis, kurias laiško rašytojas man pateikia, neskelbdamas jo pavardes.f Visų pirma apie Įeit. Vaitkų. Vaizduokitės laiško rašytoją plaukiantį Nemunu.Šiek tiek apie Vaitkų, ko jus. nerasite spaudoje. Turiu, pasakyti savo, nelaimei, kad aš, kaip, tyčia,, turėjau išvažiuoti iš. Kauno, 'kai Vaitkus turėjo, būti Kaune. , Pasiutusiai gailėjausi, kad negausių pamatyti. Betj buvau spaudoje skajtę$, kad jU lėks iš Klaipėdos musų aviacijos lėktuvu, tai nutariau viršuj — laivo ,....  ? kad ne-praleisčiąų progos bent iš tolų pamatyti.Vos tik už Zapyškio atsitraukėme, pamatėme 6 musų lėktuvus, maždaug, apie VilkL ją, sukaliojąųčius, Velnioniš.- kai ėmiau bijolk kad jam yėl kas nors, neatsitiktų, nes, kaip spauda rašę, Kaune turėjo būti 16 vaU; o. dabar buvo 16.

dęnyję paslankioti,

štai, antroj Nemuno pusėj, musų amžino priešo žemė. Nieko įdomaus akis nemato, už nieko neužkliuna, tik pora juodmargių pietauja. Judėjimo nematyti.1 O kokia velniava iš ten ateina! Vos tik pjęieš 10 minučių Čia,, Smalininkuose 'kalbėjausi su vienu policijos viršiniųku. Kokių šunybių jie. griebėsi seimelio rinkimų metu, net nesinori nei klausyti. Kazių kur, kaįmę, prie Smalininkų rinkimų komisijos piriųininku buvęs lietuviams užjaučiąs žm,oguą. Vokiečiai buvę taip įsiutę, kad pirmininką, išmetę pro langų, o tris pasienio policijos, asmenis taip peiliais sumėsinė- ję (žinoma^ pirmiau ginklus atėmę), kad Ue dabar gyli li- gopin.eje. Bęt, št,ąį, sakysime, mu$ų apsileidimo pavyzdys. Tų pačių Smalininkų muitinės viršininko padėjėjas, 10 kategorijos valdininkas, pats palaikąs glaudžius santykius balsavimo metu su užnemune, iš kur gavęs proklemacijų. Už ką. balsavo — aišku.,.—Ju/tus j^OKUlZu.
■ '.mui ’ri- t1 i i "J »» —

J ADDĮS ARABĄ!

Viršuj, Italijos karo lėktuvas, į kurį krauna bombas puo-na, šaukia vąjįį^. Yąįtjcųį ethiopiečių. Apaįįoj, italų kareiviai stovykloje neto-meęhjoda ramybėj ir Metropoly- ii Aduwos; kurią jie. užėmį po kruvino mūšio.



Penktadienis, spal. 18.1935

ir žmona

r—1

15 me-

13)
14)
15)
16h

6) :
7)
8)
9)

v. Ęelįa jaus giminės buvo už- 
mušti pakeliui sutikti 4 me
tus nematytą sūnų

Ketverge, antrą v. p. p. iš 
PerpętpaĮ Help Congregationąl 
bažnyčios prie (Seminary ir 
Lyle gatvių), po bažnytinių ąp- 
eigų, kurias atliko pastorius 
Cruschęs, į kapus buvo palydėti 
\YilUams Erdmann, 76 m. a. ir 
jo žipona, Rosąįine, 65 m. a.

Pp. Erdmanai tapo užmušti 
aųtoiųobilyj pirmadienio, rytą 
kai važiavo sutikti sūnų pp ke- 
tųrių metų nęsimatymo. Į jų 
mašiną drožė, kitas smarkiai 
važiuojantis aųtoipobilius. Erd- 
manienė tapo užmušta ant vie
tos; Ęrdmąnas mirė tris valan
das vėliau apskričio ligoninėj, 
o šoferis, ęharles O’Hara 
Knowles, nors dąr gyvas, bei 
sako, netrukus mirs.
Vieųą djepą lįųksnpnos, bet 

kitą—
Subatoj visą šeimyną links- 

nųppsi Erdmąno sesers, p. 
Iversienės namuose, kurios 
dukrelė Vilma apsivedė. Bet 
vakąr šeimyna suęjo palydėti 
Ercįmąnns j Montrpse kapiny
ną. Jię paliko tris sūnūs, Ar- 
thur, Clarence ir William bei 
brolių ir seserų. Gyveno po 
antrašu 2417 N. Racine Avė. 
ir buvo lietuvių šokėjo Vytau
to Beljajaus giminės.

Prašo odinių, kitu 
rankdarbių “Fair” 

kraut, parodai
Prasidės Lapkr. 2 d. didžiulės 

yidurmiesčio krautuvės pįu- 
tąįposę

2 d., rytą atsidarys
Jaunimo. Draugijos

Lapkr. 
Lietuvių 
meno ir dailės paroda Fair De- 
partajnent Ęrautuyej, vidųr- 
mięstyję. QficiaĮis atidąrymas 
įvyks dvyliktą valandą dieną, 
labai įdcąnių ir nepaprastu 
progrąmu. Dalyvaus žymiausi 
artistai.

$i parodą ypatingai pasižy
mės tuom, kad pirmą kartą 
Amerikos spaudos kritikams 
bus pąro(doipa lietuvių jaunuo
liu dailės darbai; tai bus pir
mas ir didžiausias amatoriškas 
pasirodymas. Dovanų bus su
teikta pasižymėjusiems piešė
jams.

Apart įpėgėjų piešėjų, bų$ 
ten daug ąųdinių, clrožimų, ir 
taipgi piešiniai lietuvių profe
sionalinių dailininkų.

Prašo audinių, etc.
' JI

Tie kurie, turi su savim pęr- 
sivežę audinių ar kokių kitų 
gražių Lietuvos dalykėlių, lai 
paskolina juęs parodai, kuri 
tęsis per aštuoųiąs dienas. To- 
Įpu bupu paįvąirinsim ir pagrą- 
žinsim parodą. Jūsų dalylau 
bus apsaugoti. Jeigu turėsite 
kokių rąnkdarbįų pardavimui, 
tai bus gerą proga parduoti 
juoą Fair Krautuvėj.

—Jaunuolis.

Dr-jos “Lietuvos Ūki 
niijko” svarbus su

sirinkimas o ■» * r»

c

Nedėlioj, spalių 20 d., bu- 
vusioj Barausko svetainėje, 
2244 W. 23rd PI., (paprastoj 
viętpj), 1 vai. po pietų įvyks 
svarbus Dr-jos “Lietuvos Uki- 
ipko” mėnesiais susirinkimas.

Visi nariai ir narės malonė
kite atsįląųkyti susirinkime, 
nes bus svarstoma svarbus rei
kalai. Taipgi išgirsime įspū
džius iš Viso Pasaulio Lietu?- 
vių Kongreso, kur dalyvavo 
Draugijos įgalioti atstovai, An
tanas ir Pavyląs Vilkui.

Nariai atsilikę su mokės? 
čiais, malopėkite ątsilygiuti.

MODERNIŠKA “LUKRECIA BORDŽIA” 72ę W- st. duktė susirgo 
apendiksu. Išvežta į šv. Kry-, 
žaus ligoninę ir padaryta ope- 
rąčiją! Ligonę prižiūri ir pą- 
dare operaciją Dr. Zalatorius.

Ratilas.

Švedu laivu “Grip- 
sholm” atvažiuoja

Švedų Lipi jos lietuviu sky? 
riaųs vedėjas Vladas P. Mu- 
činskąs praneša, kad laivu 
“GrĮpsholm” į Ameriką pįąu-. 
kią dąųg Jiętųyių. (Qripsholm 
pasieks Nęw Yorką spz 28.)

Keleivįąi • sę^o į laivą “Ma? 
rięhoįių” t sp. įp d., Ęląipędoję, 
kuris J uo^ ' nuvedę j ^vęjiją. 
Tąrp kęJęĮvįų yyą. sękaipi lietu
viai : ' -

1) Marė Dųbrąitė,
2) Juozas Zįąpąrąckas,
3) Stanislava Ąįmoi\tiępę,

5

DĘL duoMmoteriškeNU0’ I Ypatingos Dovaųos 
| Kas Savaitę! '

Didžiausi susidomėjimą sukėlė pla-* 
nąs kurį dabąr vartoja “Midwėst 
Stores” — būtent pelno — pasidali
nimo kuponai,' kuriuos gauna kiek
vienas atsilankęs pirkėjąs. Šiame 
plane kiekvienas pirkėjas tąųpp gau
namus kuponus ir kai sutaupo tam 
tikrą skaičių kuponų, jūoą gali iš
mainyti i brangias dovanas ir įvai
rius daiktus, be jokio primokėjimo.

Bęto kas savaitė duodami ypatin* 
gęs. dpyanoą cąsh pinigais, šios do
vanos paskelbtos cirkūlioriuose ku- 

-jriups “Midwest Stores” išdalina kas 
ke^virįadįęni . Be abejo, kąd ne 

l'mažai džiaugsmo susilaukia ta 'ypa- 
ta, kurios vardas ^paskelbtas tuose 
cirkųlįprupse. ir kuri gauna ta ypą- 
tinga cash dovana! Nors šis pla
nas veikia tiktai trys savaitės, šios 
ypatingos cash dovanos siekia jau 

.keliolikos Šimtų dolerių. Dalinis 
listas jau gavusių tokias dovanas 
yra: : 
PATRONELLA KERBS, 4138 S.

Maplewood Ave.» .............. $50.00
H. NIZIEJEWSKI, 1724 Cul-

1 lerton St.. ........'...........$50.00
EDWARD FRITZ, 3107 North

Central Bark Avė., .......... $20.00
FRANCES ZWOL1NSKI, 5147

Loomis st., ........‘ $io.oo
FRANK LECH, ^326 South

Marshfield Avė., .................. $5.00,
SOPHIE WOJTOWICZ.‘ 4354 S.

Richmond St.........................  $5.00
L LAD1SLOFF. 218 — 171 St.

E. Hazelcrest .1.............   $2.50
ANGELINĖ SMIALEK. 2422 N.

Lima Avė., ......................... $2.50
M, MĮCHALSKA, 8525 Balti-

morė ‘ Avė., ...........    $2.50
A. KALUSIA, 7123 Gryn Mawr

Avėnūe’. ....... ............. '...........  $2.50
F. MARTINEK, 5648 Neva

Avenue.................................... $2.50
A. NIEPSING, 1949 Harvey

Street...... .................    $2.50
J. LEJMĄN. 3758 North Albany

Avenue, ..’.............. ,...'............  $2.50
Tikslas šio plano yra padaryti pir

kėjams daugiau malonumo ir susido
mėjimo pirkime maisto ir grpseriu, 
neš tšupyti pinigus yra ne taip jau 
lėpgya, Napių šeimininkės susidu
ria su. Šia problema kasdien, nes 
ji stengiasi riusipirkti Visados ge- 
riąųsius maisto’ produktus, žemiau
siomis kainomis. Dabar su Šiuo 
nauju planu ji gali taupyti kupo
nus dęl jdomių ir gražių dovanų ir 
dar jei turės laimiki gauti dar ir 
cash prizą.

Visi žino, jog “Midvvest Stores” 
galimą gauti geriausius maisto pro
duktus už pigia kaina. Perskaity
kit šios dienos skelbimą kuris telpa 
šioje laidoje ir pastebėkit ypatingas 
vertybes ant kurių galėsite nęmažai 
sutaupyti. Apškelh. " ’

MINEOLĄ, N. Y. — Viduramžių lajkaią Lukjęzįą Bprgią 
pagarsėjo kaipo ekspertė žmonių nuodytoja. Nuo jos laurus, 
nori paveržti Mrs. Frances Cręįghton, kuri nesenai suimta ųž 
nųnųodįjimą MĮrs. Evęrętt Applęgate (kad jos 15 metų dųk|ė 
galėtų ištekėti už Applęgatienės vyro) prįsipažiųo nųpųoęĮijųsi 
ir keturis kitus žmones: savo uosyje uošvę ir brolį.

Palmyra.. Jurkųnįenė, t 
Pranas Dragūnas, 
Uršule Dragunienė, 
Jpnas Daukšys,

10) Antanas Abračinskas,
11) Sorė Glikmanienė,
12) Helen Giudenis, 

Pranas Banys, 
Rozalija Kubilius, 
Jonas Tamulis, 
Barbora. Radzevičiūtė.

Motorlaivis “Gripsholm” * at
plauks i New Yorką spalių rnėn 
28 d. ryte.

Ruth Creighton
MINEOLA, N. Y:' - 

tų Ruth Creighton, kurios mų-rl 
įįųąf Mrs. John Cręighton, bu- 
yo suimtą, už ųųnųodijimą mo-j 
teriškės Eve.rę.U Ąpplegąte. Su-1 
imtoji moteriškę, nunuodijo, 
kad duktė Ęuth (pav.) galėtų 
ąpsįvęsti su jos vyrų, Eyerętt 
Ąpplegąte. Duktė sų 'yyriškiu 
turėjo santykius.

♦ 8:30iš
Ryto

Grane CoąlCo.
5332 Š. Lęng Avė, 

TeL Republic 8402

BERGHOFF ALUS 
bridgeporte 

VIENINTELE VIETA PAS. 
JOS. RŪTA 

326? S«- Halsted St.

Briedžiai, tėvas ir 
sunite atidarę bizni

Įsteigė Marąuette Parke 
siuvėju krąutuvę

MARQUETTE BARK. — ši 
kolonija praturtėjo dar vienų 
biznierių. Tuo biznierių yrą 
A. Briedžiai. Tai yra tėvas ir 
sūnus.
Jų įstaiga vadinasi—A. Brie
dis Gustom Tailors. (2543 W. 
71 St. Tel. Hemlock 5426).

Briedis yra siuvėjas iš Euro
pos. Jis moką gražiai siūti rū
bus moterims ir. yyrąms.

Briedžių šeimoj ąųga 
vaikai: du sunai ir viena 
tė. Duktė yra pirmaeilė 
nistė ir dabar dar tebėra
tuvoje nuo Pasąulinio Lietuvių 
Kongreso. Vienas sūnūs irgi yra 
pianistas ir turi užsiėmimą Ca- 
lifornijpj. Kitas sūnūs yra 
geras smuikininkas. Jis dąbąr 
su tęvu yra šiame naujame 
biznyje Marąuette Parke.

Linkiu Briedžiams laimingai 
vesti biznį.—Kaimynas.

nos paminėjimą. Be to, pp. Dą- 
račiunų aludei tapo pądarytąs, 
remontas ir žymus pagražiųL 
mas. Dėliąi viršuj sumįpėių 
įvykių juodu abudu yra links
mus ir idant pasidalinti tuo 
džiaugsmu su kitais žmonėmis, 
jie kviečia gimines, draugus ir 
pažįstamus į savo atremontuo
tą aludę, kame svečiai bus tin
kamai pavaišinti ir palinksmip- 
ti. ,
( Tėmykitę; fpp. paračiunų ap
garsinimą, kurs tilps1 ryt dienus 
“Naujienoje”. —ĘaimynąS.

Teismas išmetu bylą 
prieš buvusius Unir 
versal Bk. narius

trys 
duk- 
pįa- 
Lie-

Gimimo įr vardų die
nos paminėjimas

P-įą J. Dąrąęiunienė, kurį 
užlaiko aludę adresų 4548 
Wentworth avė., ateinantį šeš? 
tadienį, spąlių 19, dieųą, ren
gia savo gimimo ir vardo die-

Northwest Side Moterių 
Kliubas rengia vakarą

NORTHSIDE — Northwes- 
side Lietuvių Moterų Kliubąs, 
rengia šaunų vakarą šį. šeštą- 
dienj, spąlių 19 d., Jono Gri
gaičio svetainėje, 3800 ArmĮi- 
tage Avė. Čia b,us šokiai ir 
kiti smagus pąsįlinLsininimąį, 
Šios apielinkės lietuyĮąms prą- 
vąptų čia atyyktį, sn)ągiąi Jąi- 
ką praleisti.

Va'l<ą;'p $rad|įa 7:30, tęsis 
iki vėĮybąį pą^čiąj.', Ląųū^i- 
me svečių kuo skaitlingiausia, 
ne vie iš Nortbsidčs, bet ir ki
tų dalių miesto plačios Chį- 
cagos.^—Viena iš Rengėjų.

Vak^r tę|Įsėją^ Wiiliams, 
^ųpeįįor teisme, išmetė bylą, 
kurią receiveris Barrctt buvo 
užvędęs prieta kai kuriuos bu
vusius Ūriiy^rsąl State Banko 
yiięšininl^ųs,, # tarp jų». PP- 
Dpody, Anįonisen ir Šukį.

Byla kilo i dėl notos. Smulk
menos busta padubtos rytoj.

Vagis sugrąžina pasko
lintus $5,0Q po 8 ntetų

8 metus tam atgal, vagis įsi- 
briovė į namus . Frank Les- 
niowskio, 919 Ames Street, 
Hammond, Įnd. Turėjo vie
nam stalčiuj $10.00? bet va
gis paėmė tik $5.00.
J Vakar Lesnio^vski gavo Įaišr 
ką, kuriame buvo penkios do
lerinės notos ir raštelis be pa
rašo. Raštelis sakė, “Aštuonis 
metus tam atgal pasiskolinau 
$5.00”. ' ’

K — padarytą 
operacija

Pląčiąį žiųpiųą Į8-;tos apie: 
lingėj biznieriaus Ęyąųąųsko

ETHIOPŲ ŠVENTASIS MIESTAS ITĄLŲ RANKOSE

$

■

'z

Cathedrąį o f Aktųm

Katedra Aksume, “šventąjaipę” ethiopų miestą, kurį užėmė
U ' 'į '

ž

50 mylių į valandą grei
tumu tiesiai i teismą
Kai Joseph Urbas, 26, 632u 

Holbrook avenue, spydino 50 
mylių į, vąįąųdą automobilyję 
Elston gatvę, jis nemanė, kaė 
įvažiuos tiesiai į teispią. Bet 
taip atsitiko ir, šiandien už 
greitumo mėgimą jis turės a^. 
šakyti teisėjui Gutknecht trą- 
fiko teisme. Jis nieko nesu-. i 
žeide.

Vyrąs nusižudė gazu — 
žmona norėjo au^i- 

nųodytį
Tiį^ dėką ipptįųos pastąn- 

gpiųę, jąųąą 20 metų, Mrs. 
Kiinięępt Povėlį galį džiaugtis, 
kad dar gyva. Vargingo gy
venimo ‘ kankinama ji nutarė 
vįs^ą užbaigti, ir bute, 1813 

Adams štreet, išgėrė bu
telį nųpdų. Laikų atėjusį mp- 
tįną ją nuvežė į ligoninę, kur 
mirties, ipąvojųs buvo praša
lintas.

Kiek ląiį<o atgal 'Pnyvellienęs 
vyrąs nusižudė atsukdamas 
kąinbąryje gazą.

Sako, kad šitas susirin
kimas bus labai svarbus 

, ‘s. ‘ • r • * > T •
, i ’ r_ _ - - -

CICERO — Sekmadienį, sp. 
20 d., Liuosybės svetainėje 
įvyks svąrbųs Lietuvos Karei
vių Draugijos susirinkįmąs. 
Syąrbjus todėl, kad bus ren
kami darbininkai metiniam 
pąreugiinųi, lapkričių 9 d. 
įyiękvienąs nąrys turi rūpin
tis padaryti parengimą pašok
ini ngu.

7^. Įi. Juniorai darbuojasi
Raudonos Rožės Kįiub.o jauni 

“Junįors” jau praktikuoja bas- 
kctbaįl, Visi dirba su ener
gija, rengiąsi kelti kįiubp var
dų- “A.” Rasėjąs.

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedėly, 
Utarnike, 
Šeredoj ir 
Pėtnyęioj 
iš. radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink. 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio, 
programų. 
KĮaųsykitęą 
ir jus.

PRINCESS TEATRE 
So. Clark prie Jackson 
Antra savaite rodoma 

SOVIETU RUSIJOS FILMĄ 
“KAIMIEČIAI” 

25e iki 2 yaL kasdien

Rąnkęmis padirbti 
ACęORpjo^a i

Puikiausios rūšies, 
žemiausiomis kai
nomis. Pamąty- 
kit mus pirm ne
gu pirkaite. Be 
obligacijų. Eks
pertai mokytojai. 
DYKAI KATA- 
UOGAS.

INTERNATIONA^ MUSĮC CQ.
1014 Blūe Island Avė. Chicago 

 ‘ 'įv f

P.CONRAD
STIĮDIO

63xd St
Enelevopd 5883-5840

Dar gražiau, modernlB- 
' kiaū Įrengta.

* ’ fe

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

A

THE DAILY
BUSINESS DIRĘCTORY

10 metų už NogUS 
čekius

Ghąrlęs. Hančųck, 38, gavo 
4P pietų kalėjimo. nuo teisėjo 
Normoyįe, kriminaliame tęis- 
me, už blogų čekių platinimą. 
•Jis iškeitė 46 čekius.

bet nežino 
ką su jais daryti

i ■ ' ' —-------- -

YV^keąąp. Bap^o,
MįeĮyin Ėricspp, receiveris įųrį 
$9,787, kurių niekas ikišiol ne-- 
reikalavo. Ne|įno;4ąpiąs ką 
su pinigais daryti, jis, nuėjo į 
Lą^ apskričio teismą kląus-

, MĄČPALENA širvypienjg 
py ųirmų vyrų Misiūnienė

. Ręrsiskyrę, są šiuo pasaulių 
spalio 17 dieną, 12:15 valandą 
po pietų 1935 m., sulaukus pttt 

, sės amžiaus. gimVs LietUY°i-
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Petrą, dukterį Mary Tri- 
lik, sūnų George, anūke Ava- 
lon ir giminės,

/ Kūnas pašarvotas raiųlasj 
į rųažeiko.s koplyčioj 331§ Li- 
' tūąnica Ave.‘
i Laidotuvės vyks pirmadieni, 

spalio 21 diena. vai. rytų iš. 
koplyčios i‘ Tautiškas kapF 

' neš. ’ 1
Vi0 ą. a. Mą^dąlęųos Šir- 

vydiėnės’ gimines, draugai ii? 
! pažyštami ’ esat fiubširdžiai 
, kviečiaųii dal^vaąti .ląidotuvė- 

se ir suteikti jai pąąkutini pa: 
•’ tamavima ir afšisveikinimd.
..į . ‘ ; .

Nuliude liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs, 

f Anūkės ir" Gimines.'
Patarnauja laidotuvių direk- 

to.rius .S. ’P. Mažeika, Tėlefo’-?
*

... .

TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslą pagelbėti ipi 
sirasti, kur galima nusipirkti Įvairią papi 
daiktų, in taisą ir reikmenų. Jeigu ifi teluan 
galite susirasti ko ” *’ 
klauskite Biznio Patarėjo, 
fu boa galima gauti.

___________ V ■* - JĮ__________________  _ .. v__________________

ir
. ........  — -r-rty-m —4 ĮĮie-
ko jii^ęoę pa&M^dte NąuflęoiMį Caną! 8500, ir 
Patarėjo, čia jąs gausjtę jęign tik

ANGLYS
COAL

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING '

4 * ■■ T |>,Z * » *.» • f

. hnr<* »'* r zs pi(jį^ER <t'' *'
Pocohontas Mine Run, tonas

$7.40, perkant 5 tonų lodą
SflULMISTRAS BROS,

" 2405 r W. 42nd Št.
Phąne Ląfayette 6300,

THE BĘIĮįGEPCIBT ROOFING CO.

•216 So. Halsted Stiwt
TfįL

BOILERIAI
BOILERS

BOILERIUS TAISOM IR 
'VELDĮNĄM

24 valandų patarąavimas.
guAranteed boiler And

WĘLOING SERVICE •
3240 SĄUt^ A.rchęr Aveąue,

2 blokai A^e.

SHĘEJ META L DARBAS
Bukit prisireng^pirm negu sniegas 

LEONARD ROOFING CO.
3750 Wallace Street 
Tek Boulevard C250

GARSINKITĖS 
NAlMNOSĖ



6 f.
T

• '■

*
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CLASSIFIED ADS

NAUJIENOS, Chicago, UI.
« !■—,» .........................< n ii i;..................................................... i j

publika. 'v P-a Grybienė ža
dėjo užsakyti bent tris stalus 
specialiai roselandieČiams, bet 
tiiįjbut to negalėjo ' padaryti. 
Jiems teko išsiskirstyti, kur 
kam papuolė. 1 Senam Anta
nui butų prisiėję stovinčiam 
valgyti, bet p. šmotelienė šau
kia, “Ei, Nora, duok šiam se
niui krėslą”. Tuoj ir atsira
do kėdė.

O už savo .negalėjimą -p. 
Grybienė pusėtinai nukentėjo, 
turėjo “fundyti” alaus visoms 
roselandietėms. Bet tai biivo 
gera bausmė. Kitą kartą šta- 
ius gal gaus. :

Senas Antanas..

Rekomenduoja šeimi- 
■ ninkėms jautieną ir 

' kiaulieną ■;
Chičagos mėsos biuras reko

menduoja šeimininkėms šian
dien ir rytoj pirktis “round 
ir sįrloin roasts” ir “pork 
shoulders”.

Senelis^ <fR. R. pyksta
“Mes lietuviai/ gyveną šioj 

.prieglaudoj (Oak Foreste), 
pas tebė j ome < die.nr ašty j e r”, 
Jono Rusteikos raštą.

“Na, ar mes pHšėm, kad 
jus rašytumėte į ‘Naujienas’ ir

panaudoti šią jau nuodugniai t hv y ^dą, Sa-
į ko, seneliai’ slankioja 
' niaiš ir ieško cigare tų galiu- 

.. . .. . . . kų... Tas ne fęisybe, nei reikia
• .į . . . . * * • i apie tai kalbėti per laikraštį...tomis prekėmis ga-^ prašy,kjt

, su visais parankamais' skaičiui deras tik sa“’ ■WU8« neminėkit.
gyvenimas randasi i kur-nors Kliub«
Halei gausos kelią; mes jj at- pats asikvks. vi j žino> 
rasime ne prnmdami dabar- įad sįneliai pat j ŠQgius ne. 
tinę padėti kaipo nepataiso- atvažjuos> to, kad 
ną bet eidami pirmyn tv.r- k(jj n g n -
Smh W atVlr°m'S prie sveiko

' ■ / _____ ■ ... ■ | Pasirašo, “Qak Forest sene-
P11 onii'fnfna it? T

■ ‘Vytautiečiai” suju
do gelbėtilietuviams'

‘ “ Čia, tikėkite ar ne,
redakcija gauna 

komplimentą
Senas Antanas, sako, kad 

“štabo" dariai “fine“ 
įmones 

'■> ‘• ■. / ■ 
..,■.■,■^1,1,,.,^,y

ROSĘLAND — Ąš norėčiau, 
kad. “Naujienos” rengtų pana
šius bankietus, kaip , įvyko 
sekmadienį, kas mSnesį per 
žiemos sezoną! Buvo Išbai 
malonu laiką praleisti tokia
me parengįmę, Programas 
buvo puikus, o ir gerų draugų 
draugiškas atsinešimas buvo 
smagus. Su kuriais tik siuė- 
jai, draugiškai. pasikalbėjai, 
pajuokavai. ‘Nematyti jokio 
pasiputimo, kad įr iš profesio
nalų ir iš pačių 7 “Naujienie- 
čįų” štabo žmonių. < Visi nuo
širdus, visi linksmi.

Pavyzdžiui;'Gugiai, ku
riuos pažystd per 22 metu, yi- 
šuomet tokie 'labai linksmus. 
Nors p. Gugiėne prašė, kad 
užmirščiau ąpi'fĮ savo gerus 
įspūdžius ir niį1cp Tapie tai ne
sakyčiau laikr^tyję, aš 
kiau, kad Sep^s’Antanas labai 
nekantrus, nėiškępčia, kaip 
vilkas, nešta^g|sį
Tik tas laikas ^f)eya šuoliais

.' i . ... t . ' ' , -. \ •

Ir taip su vienais, tai su ki
tais.' Tai prie stiklo alaus, 
tai ■■ šiaip besikalbant, laikas 
bėgo šuoliais. Tik štai priei
na dainininkąs Kazimieras 
Pažarskas.f 

j “Na, Antanai, ar dar nesi
rengi namo. A Mes jau norim 
važiuoti. Rytoj ne šventa. 
Na, tai sudie visi draugai, pa
simatysime kitam “Naujienų” 
parengime 
žiu Žemę!’

Per kurį laiką rpselandie- 
čiai vienas 
busi bankiete. O kaipgi, rei
kia būti! Kai nedirbau per 
5 metus, ir tai kai kada va
žiuodavau į “Naujienų’’ pa
rengimus, o dabar tai neatbū
tinai. Reikią / tik sušieškoti 
bilietą! ;

“Lenktynes"

Musų S. Danibrauskas 
tikras bilietų pardavėjas,

Žiūrint i Ateiti
■ ■ mėriklcos sugebėjimą tęstĮ in-

. dustrinį progresą? Tikrą/ da*!

gali abejoti apie nerybotą A-
t

Rašo Alfrėd P, Sloan, J r. 
General Motors prezidentas.

laikais, kada tik 
materialiu progreso 

nupuldavo ir

Visais 
žmonių 
rodyklė kiek 
pasvirdavo į depresiją, visuo-. 
met buvo šaukiama, kad atėjo 
galas žmonijos pirmyneigai. 
Dagi 1886 metais pirmas Jun
gtinių Valstijų darbo komisio- 
nierius iškilmingai raportavo, 
kad per sekančius 50 metų 
žmonija neparodys tokio pro
greso, kokį padarė per pasta
ruosius 50 metų; “Visos pa
saulio valstybės,” sakė jis, 
“turi daug'daugiau mašinų ir' 
dirbtuvių, * negu f reikalinga 
patenkinimui žmonių reika
lų.” '

Nusiminęs delei jau dabar 
užmirštos depresijos, tas dar
bo komisionierius priėjo prie 
išvados, kad negalima tikėtis 
didesnio pakilimo algų, jokių 
griežtų permainų gamyboje ir 
negali būti pakilimo gyveni
mo standardo. Jeigu jis nebū
tų suklydęs, tai ir šiandien 
butų mokama po $1 į dieną 
už 10 ar 12 valandų sunkiau
sio darbo, arklys vis dar butų 
greičiausia susisiekimo prie
mone, mes vis dar skaitytu- 
mėm prie gaso ar tamsių “vil
ko akies” elektros leinpučių 
ir nė vienas darbininkas ne
išsigalėtų turėti maudynės ar 
elektrikinius refrigeratorius. 
Amerikos padangė dar nepa
žintų radio bangų ir aeropla
nų, o musų žemė vis dar butų 
teriojama geltonojo drugio,, 
choleros ir kitų užkrečiamųjų: 
ligų epidemijų. Musų žmonių 
pasiryžimas ir kuriančioji jė
ga pavertė į niekus šiuos liū
dnus pranašavimus šio savo 
laiku buvusio žymaus pesimi
sto.

Taip visuomet būna; . taip 
visi suklysta, kurie tik bando 
nustatyti laiką ryboms žmo
nių kūrybai ir orgamząyįjpp 
pajėgai. Sakoma, kad pernyk
štėje Chičagos pasaulinėje pa
rodoje daugiau kaip pusė ko
mercinių eksponatų buvo to
kie, kokių visai nebuvo gami
nama laike 1893 m. pasauli
nės parodos. Daugiau kaip 
pusė parodą lankančių žmo
nių dirbo industrijose, kurių 
visai nebuvo prieš 40 metų. 
Tai automobilių, aviacijos, 
kr u tarnų jų paveikslų, dirbti
nių audmenų industrijose ir 
taipjau kitose pramonėse, ku
rios išdygo suradus plieno ly
dinius, dirbtinę dervą ir page
rinus sunaudojimą anglies/ 
aliejaus ir elektros. ;

Per 40 metų tos naujos in
dustrijos labai išugdino šalies 
turtą ir pajamas, nepaprastai 
iškėlė algas ir suteikė naujus* 
komfortus ir patogumus ma
sėms. Betgi dabar permainų 
tempas yra daug greitęsnis, 
negu kada buvo pirmiau. Bis- 
kis kantrumo dabar, trumpas 
atsikvėpimas nuo baimės ir 
netikrumo, laike kurip milži
niški finansiniai yezerVai, ku
riuos surinko atsargumas^ tu
rėtų būti sunaudoti naujai 
kūrybai ir naujiems tyrimų 
surastiems metodams, ir mes: 
vėl žengsime į dar augštesnį 
gyvenimo standartą, ko^io 
pasaulis dar nėra matęs.,

Dabar kapitalui ;ir darbui 
yra reikalinga gimimas nau
jos industrijos, kuri kaip au
tomobiliu industrija 25 metai 
atgal, greitai išaugtų į didelę 
produkciją, kuri tiesioginiai 
paliestų algas, investmenty 
vertes ir gyvenimo sąlygas. 
Svarbu, kad tai butų plati iį- 

„ dustrija, kurios produktai bu
tų reikalingi masėms ir tai to
kia, kuri galėtų prisitaikinti 
prie masinės produkcjos me
todų. Viena naujaj industrija, 
kuri, kaip išrodo, atitinka 
šiems reikalavimams yra ga
minimas ir statymas marino
mis dirbtų namų.

Per ilgus metus mes statė
me raštines, apartmentus ir 
dirbtuvių trobesius iš jau pa-

y 
bartiniai musų keblumai, nors} 

| jie ir 'yra tikri, negali būti •
gamintų statybos medžiagų ir
dėjome jas apie geležinius re-!
mus daugiau, ar mažiau stan- ^ • bailiu traukimus! at- 
dartines formos. Nauji ma«- (rukumo lai,kus Aš sa. 
nes “Statybos projektai taiko ® c

išbandytą sistemą namų sta 
tybai. Namas gali būti pasta-

vadų pareiga yra ne tik išvys 
tyti naujas prekes ir -patarna pasie-

i

Partners Wanted
Pusininkų Rbikia

IEŠKAU pusininkės ar pusininko 
Taverno bizni,

7021 So. Stoney Island Avė.

uuu vimus, ‘ bet taipjau pagerinti “ tytas ir. įrengtas gyvenimui į ._____ vf.,kų.
tris dienas nuo iškasimo ru 
sies. Namas bus “air conditio 
ned” 
apSifdymiii, ^tvėsinimui, su- 
drėginimui, išdžiovinimui ir 
išskalbimui oro, kuriuo naiųo 
gyventojai kvėpuoja. Jis turės 
visus parankumus palengvini
mui namų ruošos x iki tokio 
laipsnio, kokių neturi dabar ir. 
brangiausi šių laikų rūmai. 
Be to jie bus įrengti suteiki
mui visokių pamokų ir pasi
linksminimų—teletype dėl’ vėn 
liausiu žinių, turės televizijos 
apartus ir radio setus, kurių 
pagelba savo namuose bus ga
lima matyti toli rodomus kru- 
tamuosius paveikslus ir maty
ti ir girdėti operas.

Kaina šių pilnai moderniš
kų namų* žinoma, bus įvairi, 
bet apskaičiuojama, kad ma
žą namą* lygų didumu da
bartiniams darbininkų na
mams cottage, bus galima 
pagaminti, pastatyti, sudėti 
rakandus ir pilnai įrengti, 
kaip viršuj minėta, už daug 
mažiau, negu dabar kainuoja 
pastatymas medinio namelio, 
be rakandų ir be jokių minė
tų įrengimų.

Ką gi galima pasakyti apie 
automobilius, kuriais tų naujų 
fabrike gamintų namų gyvento
jai važinės iš namų į darbą? 
Automobilių industri.l’, kei
čiasi taip greitai* kad jokių 
aiškių pranašavimų čia nega
lima padaryti. Bet musų inži
nieriai žino* kad galione ga- 
solino yra užtektinai energi
jos varyti nedidelį automobi
lį mylių, jei tą gasoliną 
butų galima pilnai .supau.ddtj;, 
Tai yra ’ puikus pavyzdys ko
kios progos laukia tyrinėtojus,

Jei tokios galimybės laukia 
išvystymą automobilių, tai ką 
mes galime pasakyti apie jau
niausią seserį motorinėj tran- 
sportacijoj — aviaciją? Pap
rastiems žmonėms sunku su
prasti svarbą laukiamos pa
žangos užkariavime laiko, to
lio ir augščio, apie ką kalba 
aviacijos inžinieriai. Pirm ne
gu mes dar kiek pasehsime, 
transokeaninė kelionė eis nuo 
20Q iki 400 mylių į vai. greitu
mu didelėse augštumose, su 
pilnų saugumu.

Geležinkelių transportacijo
je yra prospektų, kad gariniai 
lokomotyvai bent tūlam laips
ny užleis vietą elektrikiniams 
motorams, kuriems pajėgą ga
mins pagerinti aliejų degi
nantys Diselio motorai. Var- 
tojant įvairių metalų lydinius 
jau dabar galima sumažinti 
traukinių svorį. Nesenai nerū
dijančio plieno traukinys, va
romas elektros, pagamintos 
vieno šių pagerintų Dieselių, 
pasiekė 112 mylių į vai. grei
tumo ir apvažinėjo visą šalį 
su daug mažesnėmis išlaido
mis, negu kaštuoja vien gabe
nimas anglių. Pagerinus bė
gius ir sutaisius geležinkelius, 
tos rųšies traukiniai galės 
vaikščioti su daug didesniu 
greitumu, didesne ekonomija, 
didesniu švarumu ir didesniu 
pasažieriams komfortu, negu 
buvo galima pasiekti su gari- 

, niais traukiniais. Kad moder
nizuoti savo sistemas, geląžin- 
keliąi pareikalaus naujo įren
gimo 4r galbūt ras reikalingu, 
didėjant greitumui, pertaisyti, 
ir pertvarkyti pačius bėgius, 
kas pareikalaus daug kapitalo 
ir darbo. •

šie čia paminėti keli daly- 
kai apię galimą materialį pro
gresą paliečia tik patį pavir
šių. Kas slepiasi dar giliau, 
pieš to dar nežinome; bet mes

Auditoriją
Vytauto Didžiojo Draugijos na

riais kreipsis į kitas grupes 
talkos

BRIDGEPORT.
Lietuvių Auditorija turi pasi
likti lietuvių rankose!”

Tokios nuomonės griebtai pri
silaikė nariai Draugystės Di
džiojo Kunigaikščio Vytauto, 
kurios susirinkimas įvyko toje 
Auditorijoje, spalių 15 d.

Nariai susirinkime smarkiai 
sujudo, kai Auditorijos komi
teto delegatas, M. Kazanaus- 
kas, raportavo, kad Tumai jau 
forklozuoti ir bus parduodami 
licitaci j p je.Vytautiečiai labaj’ 
nustebo išgirdę tokį pranešimą, 
nemalonu— nes draugija turi, 
investavusi daug pinigų.
- šauks ekstra mitingą

Susirinkę nutarė šaukti eks
tra susirinkimą ir daryti pasiū
lymus kitoms draugijoms, kad 
Auditorija Būtų /nUįjiFkla’ lici-; 
taėijoje tų pačių draugiją, kurių 
Auditorija buvo palaikoma iki- 
šiol. Sakoma, kad SLA. paža
dėjo duoti paskolą, tad draugi
joms yra gero proga Auditori
ją paimti. Visi džiaugės tokiu 
SLA. pasiulymu.
“Auditorija turi palikti lietuvių 

rankose!” - į
Tarp kito ko susirinkime bii- 

vo išrinkti darbininkai draugi
jos baliui, kuris įvyks Audito
rijoje, lapkričio 10 d. Paaiškė
jus, kad du ligoniai—nariai, 
buvo susirgę, bet jau pasveiko, 
susirinkimas nutarė išmokėti 
jiems pašalpą.
. Draugijos pirmininkas yra p. 
Janulis, 0 sekretorius P. P. Kil- 
lis.—«“N.” Reporteris.

“Shicagos

lių komitetas, .R. Fk JA
Kai kurias vietas reikėjo 

cenzūruoti. ,. .

Šiems darbams pa
duokite aplikaciją 
nevėliau lapkričio 4 

dieną

A • ■

Amerikos darbo departa
mento Vaikų biuras skelbia, 
<ad jam reikia sekamų eks
pertų: /

Associate Special Writer, 
$3,200 metams.

Assistant Special Writer ir 
Exhibits Designer ,$2,600 me
tams. V

Assistant Special Writer, 
$2,600 metams. ' ,

Ashistant Special Wriįer ir 
Exhibits esigner, $2,600 me
tams. j

Kandidatai šiems darbams 
irivalo išlaikyti kvotimus. Ap
likacijas reikia ‘priduoti Wa- 
shingtonui nevėliau lapkričio 
4 d. Jas galima gauti Civil 
Service Cominission, naujuose 
Chičagos pašto rūmuose, prie 
Ven Buren ir Canal gatvių.

Serga Bronius Zlata- 
rinskas

Į Cl ASSIFIED AP S Į
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 dalį pinigų išmo

kėjimais arba mainysiu i kitą karą.
P. WALTERAITIS

4614 S. Western Avė. 
Tel. Lafayette 1329

ROSELAND/—Sergjp> vietos 
biznierių, pp. Zlatarinskų, 10807 
S. Michigan avė., sūnūs, Bro
nius. Jis į yra St Louis High 
school rr.ękinys.

’' =§£B»S Ęetra«.
“ ' . 'J Į.'

;i -M- ■.

Pasveiko gydytojas 
Breakstone

IEŠKAU pusininko i Caffey ir 
Tavern su $800, 

645 N. Wabash Avė.
* °

r. . r- :------ ,i -------- --------------

IEŠKAU pusininko i Tavern su 
S8UU.OU.

Delaware 3962

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

SĄLESMONAI pardavinėti %, 1 
ir 2 akeriu žemės plotus. Taipgi 
didesnės. 20, 40 ir 100 akeriu ūkės. 
Patyrimas pardavinėjime žemės ne* 
reikalingas. Turi turėti automobi
liu ir būti gerai apsirenge.

H0WARD W. ELMORE CO. 
Kambarys 528, 

29 S. La Šalie St.
MATYK1T MUSŲ AUTOMOBILIUS 

IR PALYGINKIT KAINAS
Essex- 1929 chalenger .......  $75.00
La Šalie, Sedan 1931 ....... $345.00
La Šalie, Sedan 1929 ...........  $195.00
Nash — Sedan 1928 ........... $45.00
2 Packards 1929 Each ........ $165.00 
2 Packards 1929 Standard .... $145.00 
Reo Royal 1929 ..................   $95.00
Studebaker Coupe 1930 ....... $95.00
Oldsmobile 1929 ....................... $95.00
Chevrolet 1928 ....................  $65.00

WALTER A. MACK & CO. 
7717 S. Ashland Avė. 

Triangle 7716 
Matykit Mr. Carine.

r REIKALINGAS porteris i Taverna. 
Pavienis ir švarus. Valgis, guolis, 
ir laundry. Blaivus ir angliškai 
kalbantis. Preibisi 372 E. 71 St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA prie abelno namu dar
bo, pągelbėti su kūdikiu, 
vietoje. Be skalbimo. 
1081 North' Francisco 
0457.

Gyvent 
Migdai. 

Armitage

NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mčnesiu išmokėjimui. Ist, 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios. viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
Iccii *

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Business Service
Biznio Patarnavimas <

‘.'y.. .... .. ........ ......... ■.... . ............ .... ..........

REIKALINGĄ moteris prie namu 
darbo. turėtu išvažiuoti i Twin 
Lakęs, III. $10 i mėnesi ir pragy
venimas. Atsišaukite 3501 Diversey 
St. Tel. Albany 4087.

REIKALINGA mergina prie stu- 
bos darbo, nereikės virti, nėra vaikų, 
gera mokestis. 1647 S. Lawndale 
Avė. Tel. Rockwell 1934.

UNIVERSAL STORAGE 
v. Bagdonas, sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 Š. Halsted Street 
Phone Yards 8408

. REIKALINGA veiterka dirbti i 
restaurantą. Turi būt patyrus.

6236 $o. Westem Avė.

For Rent -

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu v 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 
lįO ryto iki piet.
•• LANDLORDS BURBAU op 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

RENDON 6 kambariu flatas. Jei
gu ieškote pagyvenimo atsilankykit 
adresu 2914 Emerald Avė.

PRANEŠIMAI

Važiuojami į Ro

kito klausė

važiuoja prasta šymį/

Senelis “R. F. J.” bara seneli 
Joną Rusteiką už korespon
denciją senelių naudai

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Parsiduoda baras geram stovyj, 
>igiai. Tel. Republic 7928, 7253 So. 

Western Avė.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

Sirgęs nuo Labor Day die
nos, Dr. Benjamin H. Break- 
stone jau pasveiko. Jis turi 
ofisą Pittsfield’ Building.

TAVERN įsteigtas 9 metus. Ne
brangiai. Atsišaukit po 1 vai. po 
piet. 7240 S. Racine Avė.

PARSIDUODA Tavern pusė arba 
visa. Biznis išdirbtas gerai, prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos.

10744 So. Michigan Avė.

įGERB. Naujienų skaityto- 
Įjos ir skaitytojai prašomi 
’ pirkinių reikalais eiti i tas 

krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

DIDELIS BARGENAS, mažas na
melis West Ląwn, parduosiu labai 
nigiai arba mainysiu ant 2 plečiu. 
Šaukite Republic 9599. Frank Rid- 
lauskis. 4309% W. 63 St.

TAVERN PARDAVIMUI, kampas, 
prie karu linijos, pilnai įrengtas, su 
laisniu — $500. 6556 S. State St

h

PARSIDUODA Tavern su namu, 
biznis išdirbtas per daug metu. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos. 1720 So. Union Avė.

žinome, kad mokslas su kiekgi duoti tik savo inicialus, 
viena dieiia eiria vis gilyn. i F. J;” tas labai nepatiko

* ‘‘ * ; už štai ką rašo:Žiujrmt į ateitį, ar tai

. RENDON apšildomas flatas 7 kam
bariai. Dvi šeimynos gali lohgvai 
gyventi. 6717 So. Artesian Avė. 
nuo 2:00 po pietų arba telefonuokite 
Victory 8651,

ANT RENDOS 2 kambariai dėl 
dviejų vaikinų, šiltas vanduo, gera 
transportacija. 4205 S. Rockwell 
St. 1 lubos.

y1; ■■■nr

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

$150
Taipgi nauji TarkettM -kh IJacKevyęs, ........ ............................ .

46 kailiukų scarfs nuo .... $3 iki $18 
Ekonomijos sekcijoj.
MILLER FUR CO., 

166 Michigan Avė. 
\ Atdara .iki 9 vakare.

Tie lietuviai! Jie nei 
Oak Foreste negali 

sugyventi taikiai

Apie 3000 lietuviu 
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
. Ar Tamsti esi nariu?

Jeigu neši, tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 

konkursas baigsis spalio 31d. 
Metas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ofisas atidaras

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

Kreipkitės: ,
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA 

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

Furniture & Fixtures
.. Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHĘIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

Musical Instruments
Muzikps InsU ______

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Beno ir strunų instrumentu 

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

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

Gitara $4.50. Visi bubnai. 
GOLDSTEIN MUSIC SHOP

914 Waxwell St.

Jei visuomenės klausimais 
lietuviai pasiginčija, ir, je so
cialistas sako kad balta, kata
likas — kad juoda, o kbmųni- 
tas, kad raudona, tai nesistebi
me. Lietuviai mėgsta ginčy
tis ir ant kitų pakaušių paga
lius skaldyti.

Bet reikia truputį susiraukti 
patyrus, kad ir lietuviai sene
liai Oak Fpresto prieglaudoje 
negali taikoje sugyventi. Aną
dieną “Naujienose” tilpo laiš-l^ 
kas nuo įnamio Jono Rustęi-? 
kos, kuriame senelis grau
džiais žodžiais prašo visuome
nės paremti Chičagos Lietuvių 
Moterų Kliubo šokius, kurie 
įvyksta Del Prado viešbutyje, 
šį šeštadienį.

Kitam prieglaudos įnaiųi^i^ 
'kuris laikraštyje tenori pa-

, “R.
ir jis

tai 
ku

riam vargų kas gaįi prilygti. 
Bet ir J. Pučkorius su Ą. Nar
butu nenorėjo pasiduoti. O 
Senam Antanui uždėjo parei
gą ką nors pabrėžti. O jei 
plunksno sudilĮų^ tai, sako, 
nupirks naują. :

• Dainininkas ;. p. K. Pažars- 
kas net savo ^lymouthą davė 
naujai numaliayoti, 'kad kas 
nemanytų, jog į “Naujienų” 
parengimą

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas
12 Wardo laikys mėnesini susirinki
mą sekmadieni, spalių 20. 1035 K. 
Gramonto svet.,4535 S. Rockwell St.
1 vai. po piet , . •

Kliubo narių privalumas skaitlin
gai susirinkti, nes yra daug svar
bių dalyku aptarti. ’ .. ’ 1
nariai išpildė aplikacijas kliubo ba
liuje, privalote atsilankyti dėl for- 
maliaus įstojimo. i

Paul J. Petraitis, rašt.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo
Amerikoj mėnesinis susirinkimas at- --------- ------ ----- —.—---------
sibus nedėlioj spalio 20 d. 1935 m. SltuatlOIl Wanted
1 vai. po pietų Jono Garbužo svet, Darbo Ieško
3749 So. Halsted St. Prašom vi-
sus i5iar^US,i i apsilankyti, bus daug IEŠKAU darbo tavernoj arba prie 
svarbiu reikalų dėl aptarimo, taipgi „ Esu 45^. 22 “ ”
naujų narių atsiveskit dėl prisira- darbfnithkė* Katrina Pocienė ^308

. W. Didžiulis, prot rašt. KenSin?ton Avė F°cien§- 308

lE^tAU darbo prie namu arba 
ant farmos. Esu pavienė. Taipgi 
esu patyrus dirbti prie biznio, šau- 

j kitę Anna Crawford 5980, 3716 W.
13 S t

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ 

Taipgi kautai paimti į mainus 
juodas pony kautas ...........

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

Ir daug kitų.

Farms for Sale . 
Ūkiai Pardavimui

204 AKERIU fauna mieste. Tin
ka dėl lotu, mašinos, galvijai, javai. 
Parsiduoda dėl mirties šeimynoj. 
Brs. Paul Lynch, Box 3, Camey, 
Mich.

ReaJ Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

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

Bridgepprte .
Simano Daukanto Federal 

Savings and Loan 
Association

2202 W. Cermak Road

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubas rengia 
Iškilmingą Metinį Balių ir Šokius 

SU ŠEŠIOMIS LABAI GRAŽIOMIS DOVANOMIS 

SuBioj, Spalių-Oct. 19 d., 1935 
„ Chičagos Lietuviu Auditorijoj

, ' 3133 S. HALSTĖD STREET
Pradžia 7:00 vai'. vUk. ■ Įžanga 25c. ypatai.

, Atsilankiusius svečius komitetas priims kuo širdingiausiai, ir 
galėsite linksmai praleist laiką prie smagios muzikos.K f Kviečia visua VALDYBA IR KOMITETAS

PARDAVIMUI 5850-52 South Hal
sted Street 2 Storų ir 4 flatu mūri
nis namas. Pečiais apšildomas. Ren- 
dos neša $115 i mėnesi. Viskas pa- 
renduota. Mergišius $4250. Leng
vais išmokėjimais. Paaukausiu 
ecjuity už $3?50.

HARMON BROS.
5423 So. Halsted, St. 
TeL Boulevard 9485

■........ ■ *. ....................... . ............. ....-

. 2 FLATU mūrinis, viškos. Kai
na $3.900.

8135 So. Lawndale Avė.




