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Anglija Gal Dar Susitaikyti Su Italija
Francijos Ministeris 

Bando Išgelbėti
Fašizmą

Mussolini nori galutinai sumušti ethiopus 
prie Hararo

Italų bombos Tūnos ežero apskrity

Italija ir Anglija 
pradėjo taikos 

tarybas

Francuos premjeras 
nori išgelbėti 

fašizmą

18RYMAS, Italijoj, spalio 
d.— čia oficailiškai pranešta, 
kad tarp Italijos, Anglijos ir' 
Francijos įvyko pasikalbėjimas 
apie taiką “reguliarišku diplo
matišku keliu”. Oficialiame 
pranešime nesakoma, koks taš 
pasikalbėjimas buvo, bet pra
nešimas pabrėžia, kad esą pa
sirodo, jog “durys nėra užda
rytos dabartinių problemų su
taikymui”. , . ' į,'

Manoma, Kad U.tajkos pasi- 
kalbėjimą surengus Francijos 
premjeras Lavalis ir tokiu budu. 
jis pasirodęs taikytoji? tarp 
Italijos ir Anglijos.

Italijos premieras Mussolini 
pirmiausia turėjęs pasikalbėji
mą su Anglijos ambasadorių 
Eriku Drummondu, o paskui 
Anglijos ambasadorius kalbėjęs 
su Francijos ambasadorių gra
fu Charles de Chambrun.

Po tų pasikalbėjimų visi at
siduso lengviau. Jaučiama esą, 
kad karo tarp Italijos ir Ang
lijos bus galima išvengti.

Nors niekas to nesitikėjo, 
bet sako Anglija sutikusi iš
traukti kaikiuriuos savo kariš
kus laivus iš Viduržemio juros 
ir pakeisti juos Francijos kariš
kais laivais. Italija už tai su
tiksianti sumažinti savo 
kariuomenę Libijoj šaly 
Egipto.

Francijos diplomatai
taipgi tvirtina, kad Mussolini 
tyčia sulaikęs savo kariuome
nės maršavimą Ethiopijon, nes 
norėjęs prirengti dirvą pasi
kalbėjimui su Anglija.

Jo politika erzina Ang
liją ir veda Franciją 

pražutin
GENEVA, Šveicarijoj, spalio 

18 d.—Francija galų gale davę 
atsakymą Anglijai į Anglijos 
klausimą, ar Francija padės 
Anglijai kariauti prieš Italiją, 
jiegu Italija užpultų Anglijos 
laivus Viduržemio jurose.

Tečiaus Francijos atsakymas 
nėra tiesioginio budo. Dar yra 
klausimas ar nepatenkins An- 
glijų.

Francijos atsakymas sako 
“taip, mes pagelbėsime”, bet... 
O tas bet yra reikalavimas, kad 
Anglija ištrauktų dalį savo ka
riškų laivų iš Viduržemio jųrų.

Francija sako, kad Anglijos 
laivų ištraukimas iš Vidurže
mio jurų yra reikalingas sušvel
ninimui italų įtūžimo prieš An
gliją. Vietoj Anglijos ištrauk
tų laivų Francija ketina pasta
tyti savo kariškus laivus. Ir 
sako, kad tas juk visviena. An
gį j ia vistiek busianti apginta.

Francijos premieras Lavalis 
visus 
mais. 
liniui 
mais 
duoti
nors laimėti Ethiopijoj.

Lavai ne tik yra Mussolinio 
draugas, bet ir Francijoj jis 
remiasi fašistais. Jis nori
gelbėti fašistus Francijoj. Jei
gu Mussolini pralaimėtų, 
fašistams Francijoj butų galas.

Gelbėdamas Francijos fašis
tus, Lavai, sako, eitų dar to- 
liaus. Jis norėtų padaryti Eu
ropoje kitonišką santvarką. Jis 
norėtų atsimesti nuo Anglijos, 
o susidėti su Vokietija, Lenki
ja, čechoslovakija, Rumunija, 
Jugoslavija ir gal dar su Rusi
ja. Bet jis nemato, kad Fran
cija'' tuomet pasidarytų Vo
kietijos tarnaitė.

Klausimas ar Vokietija norės 
dėtis su Francija. Jai geriau 
draugauti su Anglija, nes per 
Angliją Vokietija susilauktų ir 
Amerikos malonės.

Taigi Lavalis nežino pats kur 
jis stumia Franciją. Iš jo po
litikos Franci j ai nebus nieko 
gero.

Jeigu Lavai ir toliaus loš į 
Mussolinio ranką, tai Anglija 
bus priversta viena stoti prieš 
Italiją.

stebina sayp išsisukinėji- 
Jis nenori kenkti Musso- 
ir tiek. Visokiais tęsi- 
ir atidėliojimais jis nori 
progos Mussoliniui ką

didelę 
anglų

Ryme is

Fašizmas pakėlė [A. D. F. konvencija 
galvą Austrijoj

VIENNA, Austrijoj, spalio 
18 d.—Į savo naują kabinetą 
Kancleris Schuschniggas pa
kvietė princą Emstą Rudigerį 
von Starhembergerį, kurs yra 
didžiausias Mussolinio bičiulis. 
Monarchistai čia bijo, kad prin
cas Starhembergeris pats norės 
pasiskelbti Austrijos karalium 
vieton kad kvietus Otto. Fašis
tai Austrijoj įsigys dar dides
nę galybę.

nepritarė industri 
nėms unijoms

Pieno streikas 
pasibaigė

Po 17-kos dienų kovos Ghi- 
cagos apielinkės farmeriai už
baigė savo streiką nieko tuo 
tarpu nelaimėję. Jie pardavi
nės pieną nustatyta kaina po 
$1.75 už 100 svarų, tečiaus į- 
steigs savo organizaciją atski
rai nuo Pure Milk asociacijos, 
su kuria varys konkurenciją.

ATLANTIC CITY, New Jer- 
sey, spalio 17.—Amerikos Dar
bo Federacijos konvencija yra 
suskilusi į dvi pusi: viena pusė 
stovi už senovinę tvarką, o kita 
už įvedimą industrijinių unijų 
didelėse masinės produkcijos 
pramonėse. Industrijinių uni
jų pusės vadovus yra John L. 
Lewis, pirmininkas angliakasių 
unijos United Mine Warkers.

Konvencijoj kilo ilgi ir karš
ti debatai, kurie pasibaigė se
novinės tvarkos šalininkų per
gale. Lewis pralaimėjo. Ame
rikos Darbo Federacija ir to- 
Jiaus organizuos tik amatų uni
jas—trade unions.

Basi, apsiginklavę kas pasenusiais šautuvais^ kas buožėmis ir pagaliais, ethiopiečiai kareiviai 
traukia frontan ginti savo kraštą nuo italų (vir. pav.> Apatiniam, kalnų 'viršūnėse pasislėpę ka
reiviai šaudo į maršuojančius italus.

Žūt ar būt,4 italai turi 
sumušti neguso 

armiją
Mušis prie Hararo 

lemsiąs viską
nu
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Italai ^ bombardavo , Italai pabėgo nuo
du miestu Tūnos 

ežero apskrity

a.

i Mussa Ali

Traukinių kolizija 
Brazilijoj

RIO JANEIRO’ Brazilijoj, 
spalio 17 d. —Ties priemiesčio 
stotim. Sao Francisco Xavier 
susidaužė du traukiniai. Aš- 
tuoni žmonės tapo užmušti ir 
83 sužeisti. Susirinkę žiūro
vai labai įtūžo ant geležinkelio 
ir suardė stoties pastatą. Po
licija išvaikė minią bombomis.

R H S
te

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

Giedra ir šilčiau.
Vakar 12 vai. Chicagoj tem

peratūra buvo 68°.

tai

RYMAS, spalio 18 d— Mus

Saule teka 6:06, sėda 5:04.

Sugrąžino $200 už 
pavogtą $100

ADA, Oklahoma. — Nežino
mas vagis sugrąžino $200 už 
pavogtus $100 Šamui Harrisui, 
viešbučio savininkui. Laiške su 
sugrąžinamais pinigais buvo pa
sakyta: “Jums nežinant, kele
tą metų atgal aš pasiskolinau 
nuo jūsų $100. Turėjau daug

FOOCHOW, Chinijoj, spalio 
15 d.—50,000 pelių atmaršavo 
į šenčong miestą ir išgazdino 
visas kates ir šunis. Tai buvo ___ „______ „
pelių persikraustymas iš vienos] vargo užsidirbti pragyvenimą 
gyvęnimo. vietos į kitą. Ėmė J. į 
valandų pelėms 
miestą. Pakeliui 
daug maisto.

uj.r savo, šeimynai, bet šiaip
pereiti per taip sutaupiau pinigų jums at 
jos surijo imokėti/ taigi čia JndeduL$200 

pinigais.” Pasirašo “Draugas”.

RYMAS, Italijoj, spalio 18 
d.—Italija jau vieno dalyko at
siekė savo kolonialiame pro- 
grame rytų Afrikoje. Ji jau tu
ri Tigro provinciją (nors ne 
visą) su Aduvos ir Aksumo 
miestais. Pastačiusi Gugsą 
kaipo savo karaliuką Tigrė pro1 
vincijoj, Italija jaučiasi turė
siant visą provinciją. Gugsa sa
vo ■ populiariškumu patrauksiąs 
visą provinciją prie savęs.

Bet Italijos programe yra 
dar du dideli punktai, o būtent:

1. Paimti savo valdžion visą 
Ogadeno provinejią kartu su 
augštu žemės pakilimu einan
čiu nuo italų somalių žemės iki 
Djibouti geležinkelio.

2. Visiškai sumušti Ethiopijos 
karaliaus'armiją ir ją nugink
luoti.

šituos du punktu1 Italija tu
ri atsiekti kuogreičiausia. Iš- 
tikrųjų, tas turėtų būti padaryta 
iki lapkričio mėnesio, kol dar 
neprasidėjo tautų sąjungos 
sankcijų pildymas.

Išpildymui abiejų programo 
punktų italams būtinai reikia 
sumušti Ethiopijos karaliaus 
armiją, kuri tapo sukoncent
ruota prie Hararo.

Taigi italams dabar mušis 
prie Hararo labiausia rupi, čia 
jie turi sumušti Ethiopijos ka
raliaus armiją taip, kad iš tos 
armijos ir to karaliaus nieko 
neliktų. Tik tuomet Italija ga
lėsianti kaip reikia kalbėti apie 
taiką.

ADIS ABABA, Ethiopijoj, 
spalio 18 d.—Italai vėl suren
gė ataką aeroplanais iš Aduvos. 
Bombardavo ir šaudė iš kulko
svaidžių Makales miestą, o taip
gi užpuolė ežero Tūnos apskri
tį. Tokiu budu jie nori suar
dyti ethiopų rengiamą kontr
ataką Aduvai atsiimti.

Bet dar nematyti, kad italų 
pulkai eitų prie Makales.

Ethiopai užpuolę keletą italų 
avanpostų ir suėmė nedidelį 
skaičių italų nelaisvėn.

Ežero Tūnos apskrityje italai 
bombardavo miestus Sibano ir 
Uolkait. Anglija yra persergė
jus italus, kad jie neliestų šito 
apskričio.

Ras Mulugeta, Ethiopijos ka
ro ministeris, panedėly pradės 
žygį į šiaurę su 70,000 karei
vių. Pakeliui prie jo prisidės 
dar 200,000 kariuomenės.

Imperatorius atidėjo savo 
žygį j frontą iki lapkričio 2 d., 
nes tą dieną įvyks jo apvaini
kavimo sukaktuvės.

DJIBOUTI/ Francijos Soma
lių žemėje, spalio 18 d.—Italų 
kariuomenė, kuri buvo užklupta 
ethiopų ties kalnu MUssa Ali, 
po sunkios kovos pasitraukė į 
Eritrėją.

Italai čia mėgino daryti kelią 
savo artilerijai, norėdami pra
simušti gilyn į Ausos provin
ciją ir pasiekti Avašo upės, 
kuria jie butų ėję prie Avašo 
miesto ir prie Djibouti—Adis 
Ababos geležinkelio.

Ethiopai energiškai 
Mussa Ali kalną ir kelią 
sos lygumas.

Gauta pranešimų, kad
kiliečiai kariautojai užnuodiję 
šulinius MUssa Ali kalno apie- 
linkėje.

gynė 
į Au

dana

Francija atsakė 
Anglijai

ADDIS ABABA, spalio 18 d. 
—Vienas italų šnipas brido per

ethiopai. Peršovė jo aeroplaną, 
bet jo paties nesužeidė.

ro, ir jam bebredant jį pagrie 
be ir suėdė krokadilius.

Kas Yra TieEthiopai

yra

100,000 ethiopų 
pastos italams 
kelią pietuose

PARYŽIUS, spalio 18 d. — 
Francija šiandien inteikė Ang
lijai svarbų dokumentą —Fran
ci jos atsakymą j Anglijos klau
simą ar Francija padės Anglijai 
mušti italus, jeigu jie užplutų 
Anglijos laivus Viduržemio 
juroje. Atsakymas, sako, esąs 
“taip”. Bet Francija išdėsto 
savo sąlygas. Anglijos amba
sadorius betgi nepasakė, kas 
Francijos atsakyme yra pasa
kyta.

ADIS ABABA, Ethiopijoj, 
spalio 18 d.— Karalius Haile 
Selassie išleido paliepimą, kad 
100,000 ethiopų kariuomenės 
maršuotų prie Dolo miesto ties 
italų Somaliu žeme ir pastotų 
kelią italams. Kuomet italai už* 
puls iš šiaurės, tai ethiopai iš 
Dolo miesto užpuls italų Soma
liu žemę ir eis užimti jų mies-

Prisirengimai karui 
Egipte

ALEXANDRIA, Egipte, sau
sio 19 d.—Anglijos karo aero
planai turėjo čia didelius svar
bius manevrus sąryšyje su ka
ro laivais juroje, čia matomas 
yra didelis kariuomenės j udėj i-

•STRAIPSNIS III.

, Ethiopų kalba
Ethiopų kalba taip pat 

maišyta, kaip ir patys ethiopai.
Senovės hamitų ir semitų kal
bos yra visų Ethiopijos tarmių 
pagrindu.

žingeidu, kad falašai, taip 
vadinami Abisinijos “žydai”, 
nekalba semitiškai, bet hami- 
tiškai. Jų dabartinė tarmė yra 
liekana senovės hamitų kalbos. 
Hamitiškai tebekalba taipgi 
chamtai Ląstos apielinkėje ir 
agavai arba agaosai Agao že
mėje (Agapmeder).

Oficialė kalba ir augštesniųjų 
klesų kalba Ethiopijoj yra se
mitiškos kilmės. Ji yra kilusi 
iš himjaritiškos kalbos, užvis 
seniausios iš visų semitiškų kal
bų.

Ethiopijos bažnyčioje ir kai- 
kur valstybės dokumentuose 
yra vartojama senovinė gyziška 
kalba (geez), kurios dauguma 
žmonių nebesupranta. Išrodo, 
kad nesuprantama kalba baž
nyčiose ne tik pas katalikus yra 
pageidaujama. Vienok nau
jesnių laikų gryziškos kalbos 
tarmė yra tigrina, vartojama 
Tigrės ir Ląstos apielinkėse, o 
taipgi amhariška tarmė, varto
jamą pietinėse provincijose, bet 
nepanaši j tigriną.

Ethiopai rašo savotiškomis 
raidėmis, kurias yra pasisko
linę iš pietinės Arabijos saba- 
jų ir minajų. Jų raštas yra 
skaitomas taip pat kaip musų 
iš kairės į dešinę, bet ne kaip 
žydu.

Ethiopų tarmės europiečiams

ta. Todėl ir Ethiopijos vardų 
vietos yra Europoje labai nė 
vienodai rašomos. Antra vertus, 
vietų vardų rašyba skiriasi su- 
lyg to kas rašo: anglai vienaip, 
franeuzai kitaip, o italai dar 
kitaip.

štai Aduvos miesto vardas, 
kadir lengviausias, rašomas ke
leriopai: Adua, Adowa, Adu- 
wa,z Aduva. Tikriausia rašyba 
tur būt yra Adua.

Džibuti miesto vardą anglai 
rašydavo Jibuti, bet franeuzai 
sulyg sa\o rašybos tą vardą 
turėjo rašyti Djibouti, ištar
dami jį džibuti. O kadangi 
tas miestas yra franeuzų val
džioj, tai ir anglai pradėjo ra
šyti Djibouti, o ne Jibuti.

Skaitant laikraščius apie ka
rą Ethiopijoj, užtinkame kai- 
kuriuos etiopiškus žodžius. Pa
duodame čia keletą ir jų reikš
mę:

Negus—karalius.
Negus negusti—karalius ka

ralių.
Afa-negus—karaliaus dvasia, 

taip yra^adinamas vyriausias 
teisėjas.

Abuna—vyskupas, metropoli
tas*.

Dadžemač—generolas.
Ras—kunigaikštis.
Takazė—baisoj i (upė).
Ambas—lyguma kalnuose.
Bad—tvenkinys.
Debra—kalnas.
Lidž-—ponas.
Abisiniečiai turi savotišką 

kalendorių, kuriame jų nauji 
metai prasideda apie rugsėjo 10 
d. Jų mėnesiai vadinasi: Mas- 
karram, Tekemt, Hadar, Tah-

vų ir amunicijos valdžia užsa 
kė Belgijoj. .

apginti Egiptą ir Kairo ir ke 
lią juromis į Indiją.

darni į jų kalbą, ne visi vieno1 
dai tuos pačius žodžius nugirs*

Miazia, Genbot, Sanni, Hamle 
ir Nas-lii.
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MARAS LIETUVOJE

AKUŠERĖS
— maras.

Kiti Lietuviai Daktarai.

AKIŲ SPECIALISTAI

KITATAUČIAI
nuodėmklausiai

Laidotuvių Direktoriai

ganė keletą karvių ir milto jų 
pienu. Negirdimais žingsniais 
prisėlino prie jo rudeniop ma
ras ir parbloškė, kad neklai
džiotų vienas.

apėjo Vokieti j Ui 
Austriją, Rusiją,

budresė, 
izoliuo- 

kitais 
pasima-

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nerišlioj pagal sutarimą.

Ofiso Tel.: Bouievard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Streikuojantieji pieno ūkininkai 
rei-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6.

Vakarais: Panedčlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

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

Telefonas Republic 9600. Dr. T. Dundulis ’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

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

Tel. Kenwood 5107. 
VALANDOS:

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Bouievard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

rašėsi dvarininkai palankius 
kunigams testamentus,

kad tik pasiektų dangų.
Sunkias dienas leido tie, ku-

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West Marąuette Road 

arti Westem Avė. Hemlock 7828

Telephone: Bouievard 2800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephoiiAi Renublic 9723

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Bouievard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo'10 r. iki 2 po pietų 
„,-ir mio.6 iki,8 vakaro. 
šventadieniais tik susitarus

, Phone Bouievard 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

LIETUVIAI 
*. • t ; , , * ,

Gydytojai ir Dentistai

GENOA CITY, Wis. - 
sunaikino tūkstančius galionų pieno, kai jie sustreikavo, 
kalaudami $2.50 už 100 svarų produkto. Jie gaudavo $1.50. 
Pav. ūkininkų suimtas pieno traūkinys.

Tel. Bouievard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

SU PLIENO TŪBOMIS YRA TIKRĄ
SENSACIJA

■ I

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearbom St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Tel. Bouievard 1310.

pagal sutarties.

Lietuvos Naujienos
a

KIO MIESTELIS
• t f ?

NAUJIENOS, Chlcago, Ui

Rugsėjo 23 d., apie 10 vai. 
Balbieriškyje, Marijampolės 
aps. kilo gaisras. Užsidegė 
vieni namai, iš kurių ugnis, 
palankiam vėjui pučiant, greit 
persimetė į antrus, trečius 
namus. Ugnis labai išsiplėtė. 
Vietiniai gaisrininkai Šoko į 
kovą su dideliu gaisru, bet tai 
jiems nevyko: jie menką siur 
bliuką pasistatė vidury degan
čių trobesių ir greit patys bu
vo beužliejami liepsnos ban
gų. Ugniagesiai apdegė ranko
ves, kitas ir rankas nuplikęs, 
bet laimingai pasprukę iš ug
nies. Buvo iššaukti į pagalbą 
Kauno ugniagesiai. Iš Kauno j 
Balbieriškį nuvažiavo 2 savi
valdybės mašinos ir viena sa
vanorių mašina su 16 žmonių. 
Kadangi arti gaisro teka upe
lis, tai Kauno gaisrininkai pa
sistatę prie jo galingas maši
nas pradėjo sėkmingą kovą 
su išsiplėtusia ugnimi. Po ke
turių valandų įtemptos kovos, 
ugnis buvo lokalizuota ir pri
gesinta. Jei ne Kauno ugnia
gesiai, tai gresęs pavojus su
degti visam Balbieriškio mies
teliui. Dabar sudegė 4 gyvena
mi namai, be to, žuvo ugnyje 
svirnai, sandėliai, tvartai ete. 
Bendrai, gaisras buvo didelis. 
Visas Balbieriškio miestelis 
buvo apimtas panikos.

Gaisro priežastys dar neži
nomos ir tiriamos.

Vos sugrįžus ugniagesiams 
iš Balbieriškio, kilo didelis 
gaisras Vilijampolėje., Rau
dondvario g. 5 nr. degė 2 auk
štų medinis namas ir sandėlis. 
Šį gaisrą gesino Kauno savi
valdybės ugniagesių 3, savano
rių 2 mašinos. Per valandą

KAINOS 
LABAI 
ŽEMOS 

Priimame jūsų senų radio arba baldus į mainus.

GENERAL ® ELECTRIC 

 

RADIO

ROOSĖVBLT
FURNITURE CO. Ine.

M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD

Tel. SEELEY 8760 CHICAGO, ILL.
’’ “Vieta, kur Chicagos Lietuviai Perkasi Baldus’*

laiko gaisras buvo likviduo
tas?' *

Ttečias gaisras buvo aną 
dieną Telšių apskr., ir vai.
Patamsaiės km. Sudegė Dau-La 
kantų ūkis, viso 8 trobesiai, pai
Su trobesiais sudegė juose bu
vęs inventorius, įvairus padar
gai, mašinoos, pašarai ir ja
vai. Gaisre žuvo . dalis ir gy
vulių.

Manoma, kad padegimas. 
Sudegęs turtas neapdraustas. 
Gaisro priežastys tiriamos.

Jonui Lapėnui Kau 
no kalėjime pakeis 

tas režimas
Neteisingos kaikurios spaudos 
žinios apie naujus suėmimus.

Lapenas iš pradžios Kauno 
kalėjime buvo uždarytas su 
Ądolfu Sruoga, K. Markevi
čium ir dar vienu piliečiu. To
je vienutėje nors ir ankštoka, 
bet Lapėnui lengviau buvo: iš 
kolegų gaudavo laikraščių pa
skaityti, o ir maistu Sruoga jį 
paremdavęs, nes dabar kalėji
me tokia tvarka, kad tardo
miesiems maisto negalima į- 
nešti, o po teismo, teismo 
sprendimui įsitesėjus, tik ket
virtą mėnesį leidžiama įnešti 
per savaitę po 3 klg. maisto 
produktų vienam žmogui.

Bet nuo rūgs. 19 d. Lapėnui 
režimas pakeistas: pirmiausia 
jis iš Sruogos kameros iš
keltas ir pasodintas į IV-tą 
(buvusį V-tą) skyrių, kuriame 
laikomi svarbieji nusikaltėliai 
ir miriop pasmerktieji. IV-ta- 
me skyriuje yra stipresnis re
žimas : čia sargyba 
disciplina aštresnė, o 
tas kalinys negali su 
kaliniais susitikti ir
tyti. Vaikščoti Lapenas eina

RADIO
Aplankykite musų 
Krautuvę ir pasi
klausykite kaip jie. 
veikia. Jus busite 
nustebinti.

STANDARD ir TRUMPŲJŲ
BANGŲ RH ir
RADIO ........ .... aukštyn

'I

taip pat vienas ir neilgai.
Vakar prokuratūra priežiū

ros tyarka leido Lapėnui įne
šti kalėj iman Baudžiamąjį 
Statutą, kurį Lapenas dabar 
studijuojąs.

Pašįmatymai irgi uždrausti. 
Teismo tardytojas buvo davęs 

įpėno sunui leidimą su tėvu 
pasimatyti, bet teisingumo 
ministerija tą leidimą atšaukė 
ir dabar be teisingumo minis* 
terio leidimo su Lapenų nie
kam neleidžiama pasimatyti. 
Taigi apie paleidimą už užsta
tą arba įkaitą tuo tarpu ne
gali būti nė kalbos.

Ant Lapena turto, nė to tur
to, kuris įgytas jo giminių ar 
seserų vardu Lapėnui pade
dant, draudimas dar neuž
dėtas, nes nors Baudž. Stat. 
atatinkamai ir pakeistas, bet 
“Vyr. Žiniose” dar nepaskelb
tas.

Be to, dešimcenčiai šįryt pa
skelbė, kad areštuotas buv. 
Tauragės “Maisto” skyriaus 
dir. Kubilius, Mes pasiteira- 
vom oficialiose įstaigose ir 
sužinojom, kad nei Kubilius, 
nei kąs kitas šioje byloje dau
giau nėra areštuotas. “L. Ž.”

Apipylęs butų auksiniais pi
nigais senovės turtuolis tą, 
kurs butų pasakęs, kaip ir 
kur pasislėpti nuo pasirodžiu
sios, už durų “Juodosios mir
ties”. Atklydo toji šiurpi vieš
nia į Europą iš Azijos šešta
me šimtmety ir šėlo čia, kai 
kada ilgus tarpus pamiegoda
ma, per tūkstantį su viršum 
metų. Vienas iš vėlesnių jos 
pabudimų buvo 1709 ir 1710 
m. Tada ji 
Skandinaviją, 
o podraug ir Lietuvą. Juodoji 
mirtis, kitaip
Išpjovė tada Lietuvoje apie du 

trečdaliu visų gyventojų
Pilna tų laikų šeimininkė 

dvasiški j a pati naudojo ir ikitus 
ragino naudoti vienintelę prieš 
tą ligą kovos priemonę — mal
dą. Atėję žmonės į bažnyčią 
krito, kaip lapai. Netrukus iš
tuštėjo kaimai ir miesteliai. 
Radvilišky 1710 m. apie vidur
vasarį nebebuvo nė vieno gyvo 
žmogaus. Ant kelių buvo pilna 
numirėlių ir besikankinančių 
mirties agonijoj. Dalis kunigų 
jautė prievolę pasitarnauti mir
štantiems — išklausyti jų. nuo
dėmes. Tas, žinoma, baigdavosi 
tik vienu — 
užsikrėsdavo ir namų nebepa
siekę mirdavo.

Miestuose, siautė badas, 
nes niekas nebepristatė maisto. 
Tilžė pavirto į didelį kapinyną. 
Langai ir durys užsidarė, dus-

Buy gloves with whot 
it savęs

NAra reikalo «daugiau; kad gautt rera 4awtą 
koielę. Metertae fldeUa tūba* t>*r»lduoda ttf 
25c. JI valo ir apeauiro daa; 
M. Be to tautę •uUup}kt» 
•8. ui kuriuoe trtita aueipirk- 
gr plrlttaaltee M 
EaMbert Pharaaaca) Oo.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

•. • r* r> * f •* ‘ r . *1 •

2S‘
Ą

Vii bininėl ;is ir kitas Gyduoles 
(uisite (pliekoj

J. P. RAKŠTIS 
1900 SO. HALSTED ST. 
ena didžiausiu aptiekti ChLagoj.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 Šo. Kedzie Avenue

JEI NE $2.50, TAI NIEKO!

liais žingsniais praeidavo gat
vėmis nešanti lavonus laidotu
vių brigada. Ilgą laiką nebuvo 
net kam nuodėmių klausyti. 
Nuklydęs tam tikslui iš Žemai
tijos jėzuitas Albertas Griške
vičius davė 250 išsiskiriančių 
su šiuo pasauliu išrišimą. Bet 
laidotojų brigada turėjo vieną 
dieną išgabenti už miesto ir šį 
pasiryžėlį. "v

Kaimiečiai, kurių liga dar ne
užklupo, palikę viską ėmė bėgti 
į miškus. Kražių vienuoliai

jėzuitai išsikėlę į Gįreitiškių 
dvarą ir ten užsidarė.

Išstatytos laukųę.se ginkluotos 
sargybos turėjo., ^prileisti ar
tyn nė vieno .žmogaus. Bęt ne
ilgai savo sveikais sąnariais te
ko džiaugtis jėzuitams. Maro 
bacilas nešiojo ir žiurkės, ku
rių nesulaikė sargybos. Be
vaikščiodamas po kiemą susi
rietė vienas, po jfy^itąs — ga
las atėjo visiems.Į Kaip šmėkla 
po dvaro laukus ^laidžiojo die
ną ir naktį kažkokiu budu li
kęs ligos nepaliestas vieninte
lis jėzuitas Klimavičius. Jis

4 

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse. \

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

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rį Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

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

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Bouievard 4189

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

■ -........ I ■ ‘ - f ■

J. F. R ADŽIUS
668 West 18th Street • Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 Węst 18th Street ™Phone Monrpe 3377

I. J. ZOLP 
1646 West 46th Street Phones(S Bouievard 5208-8418

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
« YARds 1741—1742

rie buvo pasisliepę miškuose, 
žolių šaknimis ir medžių žie
vėmis teko maitintis jiems, 
kad nenumirtų iš bado. Tik 
prasidėjus šalčiams atsikvėpė 
žmonės. Maras pamažu ėmė 
šalti ir, pagaliau, 1711 m. sau
sio mėnesį, itin smarkiems šal
čiams, pasilaikius, visai išnyko. 
Kaip kitiems su Dievo valia 
nesiderinusiems mokslams, taip 
ir medicinos mokslui pavyko 
šią ligą ilgainiui ištirti ir ją 
nugalėti. Dabar ji Europoje ne
besirodo. Tik tebegiedami baž
nyčiose maldos žodžiai: “nuo 
bado, maro ir karės išgelbėk 
mus, Viešpatie!” liudiji apie tą 
šiurpią baimę, kuri ilgus šimt
mečius slėgė musų protėvius.

ADVOKATAI

Mirtis buvo visur.
Ji ėjo nematoma kaip oras, už
klupdama miegančius, pote
riaujančius, kančiomis pavers
dama kūdikių šypsenas. Bet 
žemiškų žmogaus silpnybių ne
pajėgė užslopinti tos mirties 
dvelkimas. Pasiliuosavus dau
gelio aukštų dvasininkų vie
toms, tai vienas, tai kitas jau
nesniųjų kunigų kreipėsi į vys
kupus, kad jiems iš kamendo- 
rių butų suteigtos 'kčkios nors 
kanauninkų ar pralotų vietos. 
Mirštantį turtingą dvairninką 
atvykęs nuodėmklausys ragino, 
jo vėles labui, užrašyti savo 
turtus bažnyčiai. Stingstančio
mis rankomis

t s _____ '

Mrs. Anelia K. Jarusz

hm t

Physical Therapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prie 
,, gimdymo namuo 

se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
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 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Bouievard 7589

Amerikos Lietuvių Daktarų 
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 
Namu telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. Bouievard 5913
Rez. Tel. Viėtory 2343
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-4 nuo. 6:30-8:30
Nerišliomis pagal sutarti

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Bouievard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijoj telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2460

■ 1 ' ■'■■■ "" ■ .............  ■ I ■ » >■■!■■■
Ofiso Tel. Calumet 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku, Vaikų ir visų 
chroniškų lisrų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedš« 
liomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

Dr. J. Shinghnan
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
s pcciftl ybe

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

163& So. 50 Avė. Phone Cicero 3656
Office 4980 W. 13 St.

lauk%25c5%25b3%25c4%2599.se


NAUJIENOS, Chicago, III

Menas ir protas
Smulkiame biznyje

buvau

Jiems trošku pasidarė

turi

neat

Parazitai

Po Vaitkaus Išskridimo Gerkit ir Reikalaukit
Štai yra ponas Pliur KLAIPĖDA ■

&

Man

Tautos vienybė

JOS

tau

ir aukščiau

butų geras dalykas 
praktiška ir tiesio- 
prieš karą ir fašiz- 
tai butų gražu ma-

laik
reiš

Lietuviškos
Degtinėt

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourboo

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

vyriausias 
žmones

šiol jis dar nepateko į kraizi 
haus. Kitų nepažįstame.

Pliur- 
ir ne 
buvo

žymiausių Išdirbysčių:

RADIONAS
RCA LICENSED
PHILCO
ZENITU
CR0SLEY

Atsakymas
ne. Mes žinome vieną jau ga
na senyvą menininką ir iki pat

nors 
bet jo 
žmonių 
siausio

Kada 
mano ambicija bu

tavorščių pa
kelių tolimes- 
Dėliai ekono- 
jis savo su

su valdžios 
ir tiktai už

pasaulinio lietuvių 
kongreso

cypius
* apdr.
3 ar Daugiau

Chirurgas 
berniukas 
vo tapti kareiviu, bet tėvai pri 
vertė mane studijuoti medicį

buvo linksmesnis, 
bet ki- 

nieko sau. 
jis pradėjo

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLM.” Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musu autorizuoti agentai, taip
gi visi musu skyriai.

Swedish American Line
181 N. Michigan Avė., Chicago, I1L

- užtenka, kada jis 
gerą vakarą” arba 
, — tai betkas, be

rius, kad jie nesimaišytų su 
švariais ir protingais žmonė- 
inis. Kuomet bus šaukiami kon
gresai, tai delegatų iš Etiopi
jos pribūtų gyvos galybės ir 
apie jų keliones į tą kongresą 
raštų laikraščiams užtektų ke
liems metams.

. Pradės 
musų, kursai esi dan-
- cha-cha-cha! švęskis

tavo — cha-cha-cha!
cha-

Tautiškai klerikališkas laik 
raštukas “Amerikos Lietuvis’ 
sklebia svietui, kad

Tautiškai klerikališka 
logika

1936 Radios Gražiuose ka 
binetuose nuo

22.00

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

« Pasiūlo Jums pilnų vertybę rakandų už mažas kainas.
PEČIAI, LOVOS, SPRINGSAI, MATRACAI, STALAI, KĖDĖS, 

SMOKERS, LEMPOS, PARLOR SETAI, BEDROOM SETAI.

Per Gothenburgą, Švedija
Laivakorčių kainos Trečiąja klase 

$97.50 
167.00 

mokesčiai atskirai —

Širdingai visus užkviečia atsilankyti.
MR. & MRS. BURINSKI, Propa

— Tėvas.
Manome, kad

Ten------ ---
Ten ir atgal

J. A
Laivų Išplaukimai iš New Yorko 

“KUNGSHOLM” .... Spalio 23 
GRIPSHOLM ........ Spalių 30 
DROTTNINGHOLM Lapkr. 16 
“GRIPSHOLM” .... Gruodis 7

padėjėjus.
Be abejonės tavorščiaus Lap- 

kino nuopelnai yra dideli. Bet 
tas nelemtas ekonomiškas ne
tikrumas ir įeitų 
vydumas užkirto 
nei jo darbuotei, 
viškų netikrumų, 
skaitą suvienyjo 
sąskaita, už tai 
tai, pateko j bėdą.

— Padaužų žvalgunas

Geras komunizmo 
platintojas

Tavorščius Lapkin buvo uo
lus komunizmo platintojas. 
Sverdlovske, Stalino karalystė
je, jisai buvo valdiškos krau
tuvės užveizda ir, bolševikiš
kai tariant, garsus pusgalvis. 
Kadangi jis iš visos savo sy- 
los ir iš viso kūno geidė pa-

Ligonis.—Ištikro, daugelis tu- 
norą urmu varyti biznį, bet 

džiaugtis nusitvėręs bile

ĮVAIRUS PASTEBE 
JIMAI

Sutaupykite 
ant visokių — 

Išdirbysčių 

YPEWRITERS

“Antanas čenis, baigė šv. 
Kryžiaus Kolegiją šį pava
sarį, kur jisai pasižymėjo 
kaipo nepaprastai pabus at
letas. Jisai gavo B. S. laip
snį chemijoj, kas labai re
tai pasiekiamą atleto, dėlto, 
kad kursas nėra lengvas ir 
reikalaujama daug laiko pra
leisti laboratorijoje. Vasaros 
laike, jisai lošė šu Ameri
can Steel & Wire Kompani
jos, Pietinių Dirbtuvių, beis
bolo komandoje, šioji ko
manda priklauso prie “In- 
dustrial” lygos ir čenis jo
je atsižymėjo kaipo gabus 
lošikas.”“Sandaros” rašytojas sako 

važiuosiąs į Racine. Chicago- 
je jam esą pasidarė trošku. 
Perdaug gazų. Racine galėsiąs 
atsikvėpti ir, tikisi, rasiąs

ŠVEDU AMEDIKOHIHUA
NEW YORK

Visi 
daužų 
atvejais raginome sandariečius 
ir brolius marijonus pašalinti 
iš savo tarpo visus gazmake- 
rius. Mes butume savo lėšo
mis gurbus padarę ir gazma- 
kerius nušiftavę į Etiopiją. Bet 
tada nei vieni nė antri musų 
išmintingo patarimo nepaklau
si. Dabar, matot, kokios pa
sekmės ?

Jis labiausia pagarsėjo kaip 
Pliurpalas, nors seniau jo pa
vardė buvo kitokia. Dabar jau 
poną Pliurpalą pažįsta visa 
apielinkė ir jo balsą, išskiria 
iš visų kitų balsų. Jau nebėra 
reikalo matyti jį gyvą, ar jo 
atvaizdą, bet užtenka išgirsti 
jo balsą .— 
prataria “j 
nusikvatoja, 
jokio dvejojimo pasakys, jog 
čia kalba ponas Pliurpalas.

Kas dėl kvatojimo ponas 
Pliurpalas yra tikras artistas. 
Jis gali kvatoti bije kada ir 
bile kur, be jokios priežasties 
ir reikalo. Jis gali kvatoti rim
tas pasakas pasakodamas, 
verkdamas ir poterius kalbėda
mas. Pasakys pusę sakinio ir 
kvątoja, užbaigs sakinį ir vėl 
kvatoja. Pradės poteriauti: 
“Tėve 
guje - 
vardas 
Ateik karalystė tavo 
cha-cha! Buk valia tavo; kaip 
danguj, taip ir ant žemės — 
cha-cha-cha-cha!”

Gal kas pamanys, kad jis 
yra atkaklus ir vulgariško nu
sistatymo bedievis? O ne! Jis 
dažnai lankosi klebonijose ir 
visuomet su kunigais laiko 
bendrą frontą. Kokia jo reli
gija, niekas nežino ir nepai-

Sako atsiradęs laikraš
tinis kanibalizmas

Be virš minėtų gazų, anot 
to “Sandaros” rašytojo, dar 
pradėjęs siausti “laikraštinis 
kanibalizmas”. Tai labai na- 
vatnas sutvėrimas!

Tiesa, mums ne sykį teko 
matyti keisti kaulai ir lieka
nos prie “Sandaros” durų, bet 
mes negalėjome suprasti ką 
tai reikštų. Dabar, ačiū tam 
rašytojui, paaiškėjo, jog tai 
buvo liekanos nučiulptų 
raščių. Tai labai liūdnas 
kinys.

Pašenavoti Padaužos: —
. Kadangi Jus viską žinote, tai 

aš noriu paklausti, ar užsiėmi
mas bile kokiu menu padaro 
žmogų durną? Aš noriu pada
ryti savo vaikus dainininkais, 
muzikantais, artistais, poetais 
ir aktoriais. Ar tai pakenktų 
jų protui?

Lietuvos vadas, kalbėdamas 
naujiems karininkams, šit ką 
pasakė:

“Didelio nerimo metu, ko
kį dabar gyvename, draus 
mes dėsnis įgyja ..dar dides
nės reikšmės./,* Jis pravartu 
auklėjantis ne tik karinėms 
įstaigoms, bet ir visam 
tos gyvenimui, visoms 
organizacijoms. Juk tik 
drausmę tėra įmanoma 
tos vienybė.”
Kas drausmės nepildo, 

suprantama, yra baudžiamas
Kaip atsimenate, 

nikas pasauliniame 
kongrese, kada tautos 
visokie kiti piščikai 
apie tautos vienybę, 
kad silkės bačkoj 
glaudžiai suvienytos 
susilipo ne jos pačios, b rįbo- 
kas pavartojo drausmę ir su- 
vadovavo jas visas į vienybę.

Su savo drausme Lietuvos 
fašistai jau baigia netekti 
Klaipėdos, negali prišimasinti 
Vilnijos gyventojų, ir keblu 
sulaikyti Lietuvos gyventojus 
nuo bėgimo svetur.

Pas Padaužas jokios draus
mės nėra, todėl į musų Res
publiką sudardėtų net visi dik
tatoriai, jeigu kriminalistus įsu 
leistume.

Jus galėtumėt įkišti jį į mai
šą, apsiūti ragožium, pakišti 
po lovos, bet vos tik jis su
kvatos, kiekvienas pasakys, 
jog tai ponas Pliurpalas kva
toja. Jus galėtumėt uždaryti jį 
tamsiam kambaryje, kartu su 
dvylika kvatojančių hijėnų, 
bet ir čia jo kvatojimą išskir? 
šit iš visų 'kitų. Apie jo gabu
mus kvatojime galėtume rašy
ti ir rašyti, ir tai visos me
džiagos neišsemtume.

Bet ne visuomet ponas 
palas buvo toks garsus; 
visuomet jo kvatojimas 
toks žymus ir pažįstamas. Pa
davimai rodo, kad ir jis savo 
praeityje buvo beveik O. K. 
Gal biskį 
biskį prašmatnesnis, 
tais atžvilgiais -

Laikui bėgant 
pliurpti ir kvatoti. Laikas bė- 
go, o jis vis labiau kvatojo ir 
smarkiau pliurpė. Bet labiau
sia jis ėmė kvatoti, kada du 
musų lakūnai, prisirengę skri
sti Lietuvon, laukė tinkamo 
oro. Pagaliau tie lakūnai išlė
kė ir žuvo. Tada ponas Pliur,- 
palas apsiverkė, bet kvatoti ne
paliovė. O kada sumanė skri
sti j Lietuvą kitas lakūnas, ta
da ponas Pliurpalas išvystė sa-

Organizatorius 
note apie musų grįžusius 
legatus ?

Išeivis.—Dar laimė, kad 
daugiau nepasiuntėme.

vo kvatojimą iki aukščiausio 
laipsnio.

Vienok kiekvienam sutvėri
mui ateina galas. Ateis galas 
ir ponui Pliurpalui. Jis kada 

mirs ir paliaus kvatojęs, 
vardas ilgai pasiliks 
atmintyje, kaipo gar- 
kvatotojo ir pliurpalo.

— Padauža.

einanti Sandara”?
dabar kaltas? ■< 
manau, "atsinienat Pa- 

įspėjimus. Mes atvejų

protu 
da vietos; Kur 'daugiau 
rūmo 
ten parazitų pilha.

Kas dėjo į spešelus pas Bi- 
shopą, Harringtoną ir kitus, 
jei ne apsileidėliai? Kur lob
sta čerauninkai, burtininkai, 
ateities spėjikai ir visokie fei- 
keriai, jei ne skurdžių tarpe? 
Kas lankosi į piknikus, kon
certus ir klausosi radio valan
dų visokių paškudninkų, jei ne 
sukliurėliai ? Kas pasiduoda 
išnaudojimui, priespaudai ir vi
sokiam mulkinimui, jei ne ši
tie sukliurėliai ? Jie kovoja 
prieš visokią naujienybę, prieš 
kiekvieną pasimojimą -ką nors 
svarbaus padaryti, prieš viso
kią pažangą. Jie’ taip jau yra 
apsiginu durniais būti ir pa
razitais apsileistu Niekas jų 
neišmokins ir niekas nepatai
sys. Todėl Padaužos nuo senų 
laikų jau pradėjo skatinti, kad 
tokiems žmonėmis ; reikalinga 
yra įsteigti vi'ė’ną religiją ir 
vieną partiją, jos organais pa
likti galima visus klerikališ- 
kus ir tautiškus laikraščius, 
kurie ir dabar pasižymi sim
patijomis parazitizmui ir pa
taikavimu durniams. Jei yra 
reikalas, galėtume užkariauti 
kokią teritoriją Etiopijoj ir ko
lonizuoti ten šitos partijos na-vienas ci- 

lietuvių 
vadas ir 

kalbėjo 
pareiškė, 

yra labai 
Į bačką

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl vyru, Moterų, 

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

plonas dėl mezgimo. *

F. Selemonavicia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486

Atdara dienomis, vakarais ir 
' sekmadieniais.

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

ANCHOR INN
3503 So. Halsted St.

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

WEST SIDE TAVERN
(Buvusioj Meldažio vietoj)

2244 W. 23rd Place

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

Phone SEELEY 9792

1936 Skalbyklos ABC, MAY
TAG, WESTINGHOUSE, 
APEX, THOR, EASY 
WASHERS, COLLON.

Kainos nuo ■

49.50
Skalbiama ir Prosinama 

mašina už 

59.00
Keletas praeitų metų mode 

lių po

*29.50

Gal ir susipras
Komunistai iškėlė naują 

obalsį arba Šukį, vadinama: 
“Viskas apgynimui Etiopijos!” 
Mums nevisai aišku ką tas 
“viskas” reiškia? Ar tai reikš 
šiftavimą 'komunistų j Etiopi
ją? O tai 
Tai butų 
ginė kova 
mą. Kaip 
tyt tavorščių Andrulį maršuo- 
jant prieš fašistus su atkišta 
lupa ir mauzeriu!

Į MES PAIMAM IR PRISTATOM Į
CAPITOL CLEANERS

159 N. State St., Kamb.. 1323 
Dearborn 8746

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

, veikia kai naujas, tik

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

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

Telefonas DEARBORN 8444
A O TYPEWRITERX O L COMPANY

189 WEST MADISON STREET

Jeigu kursas , sunkus, tai at
letui neturėtų būti sunku jį 
pakelti. Bet mes iki šiol ne
žinojome, kad |tik atletai ga
li studijuoti chemiją arba kad 
ji keblesnė atletui, negu 
letui.

Apie šeštą valandą ryto vie
na moteris sumanė pašaukti 
telefonu Paškudninką ir pra
sidėjo šitokis pasikalbėjimas:

Moteris.—Heilo!
Balsas.—Heilo!
Moteris.—Kaip jautiesi da

bar?
Balsas.—Gerai.
Moteris.—Atsiprašau 

operatorka davė klaidingą nu 
merį. Tamsta esi ne tas, kur 
aš norėjau pašaukti.

budrų ir žvalų kunu n 
žmogų parazitai neran- 

nešva- 
apsileidimo, nepaisymo,

Paprastas

DRESES
IŠVALOM

IŠPROSINAM
Vyrų siutai ir
Topkautai—-33c,

Budrik Furniture Mart
3347—49 SOUTH HALSTED STREET

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St 

Tel YARDS 0803

Jos. F. Budrik, Ine.
3417 SOUTH HALSTED STREET

NAUJI LIETUVIŠKI PROGRAMAI: Subatos vakare jus girdėsite gražų programą iš stoties 
WCFL, 97'0 k. 9:30 vakare. Taipgi Nedėlios vakare 10 valandą iš WCFL stoties.

gelbėti Stalinui vykinti piati- 
lėtkos planus ir plėtoti komu
nizmą, tąi laike piatilėtkos jis 
vedė 168 pačias.

Daleiskim, kad kiekvienai 
pačiai jisai pastorojo tik po 
vieną vaiką, ir tai jau susida
ro armija iš 168 komsomolcų! 
Juk musų komunistiški orga
nizatoriai, kaip daleiskim Bim
ba ir Andrulis, tai tik kaip du 
lašai juroje. Bepigu Stalinui 

daugiau atvirų širdžių. Chica- valdyti turint tokius veiklius 
goję širdys, matyti, tapo už
vertos.

Broliukai irgi dejuoja, kad 
permažai publikos atėjo į 
parengimą. Mat, tame paren
gime dalyvavo pats kampinin
kų “profesorius” — 
smardintojas. Sako 
suuodę Kampininko smarvę bė- 
go tolyn visais keliais — į 
parkus, į laukus ir miškus. Sa
ko, tik nedidelis būrelis pačių 
tvirtųjų ėjo j broliukų paren
gimą, bet ir tiems, sako, pra
kaitas varvėjęs.

Tai, mat, kas pasidarė! Vi
sokį kampų ir užkampių “pro
fesoriai” ir įvairaus plauko 
gazmakeriai smardino per du 
metu ir tiek prismardino, kad 
ir patiems trošku pasidarė. 
Tie gazmakeriai norėjo nutroš 
kinti Antrąjį Skridimą, o kad 
kokios dabar patiems reikės 
nutrokšti.

Padaužos prisibijo, kad pir
mų pirmiausia nenutrokštų 
tautiškieji “Sandaros” rašyto
jai, kaip labiausia gležnos na 
turos narodas. O jei, neduok 
pats Perkūne, tas įvyktų, kur 
tada pasidėtų ta nabagė “prie 
širdies



$8.00
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Ir rą

Entered as Second Clasg Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879._

imame 
Hėr

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

beit jo nemačiau, nes jis buvo 
apklotas miglomis.

toliau pa-
prie Balen-

Pievų, ir
Bet čia

nerūpėjo: gro-

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News •• 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

—Ką .tamsta galvojai skris 
damas ?

—Geriausia

Prancūzijos 
Bet tuoj po to, 

užsienių politikoje pasireiškė

Subscription Rątęs:
$8.00 per yęar įn Cęnada
$5.00 per yęar oųtsidę of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

nieko negal
yoti, o lėkti lyg ir pusiaumie

PONTIAG, Mich 
už prigirdymą! savo dviejų jau
nų podukrų, Ferrin Rowland 
pasikorė Pontiac kalėjime nu
pylęs virvę iš pagalvių užval-

^ąs jos armijos ir 
Ulių. .. nesulaikys, 

tautos valia.

ėktuvąs momentališkai apsisu
ko j priešingą pusę ir jau ne

suvaldomas nukrito.
Netiesa.

išsikirsti:
pirmi tr
atėjo, tai buvo piemenys, ku
rie netikėjo, kad atlėkiau net 
iš New Yorko.

—Ar tamsta skrisdamas val-

; KAUNAS, spalių 3. — Kaip 
Lietuvą F. Vaitkaus laukė, kaip 
jį vąkar sutiko 50,006 žmonių 
aerodrome, kaip visas Kaunas 
išėjo į gatves, kad pamatytų 
tą , Amerikos lietuvį 
draugę ir musų geroj ų,

Nuo to, kokią Jįęljįį, pasirinks prancūzai, dabar žy- 
Niekam 

paslaptis,.- kad su savo avantiūra labai
tai ga-

Massachuseits valstijoje kiekvienas -mokytojas tu 
rėš prilipti ištikimybęSi priesaiką. To, reikalaus įstaty

A. (r. Gardiner

/ LAIŠKANEŠYS

aukščio ligi 2—1,5, kur šilčiau 
buvo ir ledas nutirpo, bet už 
tai. patekau į lietų, kuris! tęsėsi 
kiauras 3 valandas.

:—Ar nebuyi) baimės? Ar 17 
vai. beskrisdamas aklai Tams
ta nenustojai 'vilties?

—Ne. Instrumentai gerai vei
kė, orientavausi,. Be to — vil
tis: vis rodėsi, kad; miglos tuo
jau pasibaigs, išsisklaidys...
Z _ 3 J ' , I ' ... . * ' , ,

Tie$a, vienąsyk’ naktį pama 
Čįau žvaigždes, bet Jų nebuvo 
tiek, kad pagal jas galėčiau 
orientuotis ir. kryptį nustatyti; 
be to, ir astronominių instru
mentų neturėjau.

Nedalėkus kokių 100. mylių 
ligi Airijai, iš kokių 3,500 met
rų aukščio per storas debesų 
Idaurimes pamačiau jurą, — 
tai buvo po 17 vai. aklo skri-

kad duris turėjau 
aš laisvai išėjau ir 

njonės, kurie pas mane

onominę blokadą, nutrau-
Prie tos

istorija, iki šiol nežinojo. Kąs 
dabar gali atspėti,, gal taip 
šitą laišką jus gausite Jau Lie
tuvos padangėj skrajos šimtai 
karo lėktuvų, kurie visur sės 
mirtį, tūkstančiai Lietuvos 
žemėj grauš armotų skinda
mos žmonių gyvybę. Yra tvir
tas pasiryžimas ir nusistaty
mas. jeiJjk vokiečiai mėgins 
pulti, veržtis į Klaipėdos kra
štą. Lietuva. ginsis 'kaip įma
nydama. Ni 
savanorių J 
tai yra tokia
Juk visiems, aišku—Klaipėdos 
netekus Lietuvos valstybė tu
ri žūti. Kovoj dar galima kai 
'kasLaimėti. Baigiu 
džius apię F. Vaitkaus atsi
lankymą Kaune. , ,

—Jūsų korespondentas 
Spalių 4 d. 11 v. vaĮč.

—Taip: valgiau, gėriau ir 
dariau visa kita, be ko žmogus 
negali gyventi. Valgiau 5—6 
kartus — 
pomerančių

—O miegot neįsinorėjote?
. , —j prast u miego metu — 
naktį buvo bepąimąs miego no- 
raę, tačiau stipri kova jį leng
vai išvaikė.

—Laivų pakeliui neteko ma- 
rašė užsienių spąuda ?

' Kadangi diąnb skridimas pa
reikalavo perdaug benzino, o 
be to pastebėjau,, kud , 
siurblys!, kuris paduoda benziną 
į laparatą, praleidžia nutekėji-

tai aišku. buyo,; kad daskristi 
ligi Kaunui SU. turimu benzino 
kiekiu negalėsiu. Teko, pasi
rinkti vietą, kur nusileisti: kur 
pors Airijoj, Dubline ar Vokie
tijoj?

(F. Vaitkus turėjo leidimą 
nusileisti ir Vokietijoj ir Dani
joj ir kitur). ..

Per radio gavau žinias, kad 
ant/Dublino žemas, rūkas, . u? 
Anglijos rūkąs, ir tiktai ant 
Baltijos giedra. Teko nusileisti 
Airijoj, Pabandžiau lėkti ligi 
DĮubįino, bet pasirodė, kad tik
rai ten didelis rūkas, kuris guli 
žemai.

čia pulk. Gustaitis mums pa
aiškina, , Jkad ruko metu, nusi
leisti į aerodromą nėra galima. 
Aerodromas turi turėti pelen- 
gacįjos stotį, o lėktuvas spe- 
jpiąlius priętaisųs. Tokių, stočių 
maža, o p. Vaitkaus lėktuvas 
tokių įtaisymų neturį. . Ėet ir 
Indrai, rūkas

demokratijai”. Tas patriotizmas jiems, žinoma, labai 
apsimokėjo.

,šiandien Amerika nekariauja. Todėl prisidengti 
patriotizmo skraiste,.ir kalbėti į, apie kokius nors aukš
tus idealus nėra mažįąusio reikalo.

Tautų Sąjunga putarė pavartoti prieš Italiją sank
cijas. Vadinasi, .pasjįe
kiaiit finansinius, ir prekybinius santykius.
blokados buvo kviečiama prisidėti- ir Amerika. Bet štai 
naftos (mineralinio f aliejaus) magnatai pareiškė, jog 
jie ir toliau vesią, prekybą su Italija. Atsisakyti nuo tos 
prekybos jie negalį todėl, kad tai sudarytų jiemę ne
maža nuostolių.r Tįksiiąų ąąkant, iš jų rankų išsprūstų 

įeinąs, kurį galima dar išspausti iš. ekonomiškai 
ūkusios Italijos. Tokiu bųdu jie aiškiai pasisako,

Pernai, kada riiinisteriavo Barthou, 
užsienių politika nežinojo dvejojimų 
kai jis tragiškai žuvo, 
pirmieji svyravimo simptomai. Dabar, sako “Lu”, ne
galima kalbėti apie simptomus. Lavaliūi ministeriau- 
jant, aiškiai pasireiškė liga. O tos ligos priežastys štai 
kokios: 1934 m. Versalis braškėjo, o 1935 m. iš jo 
ko neliko. Nors prieš Versalio sutarties nustatytas 
nas Europoje dar neįvyko atviro pasipriešinimo, 
šiandien jėgų, santykis yra žymiai pasikeitęs. Ir tai pa
sikeitė Prancūzijos nenaudai. Jai susidarė rimtas pavo
jus netekti hegemonijos Europoje.

Gana ilgą laiką prancūzai manievravo. Reakcin
giausias elementas visai atvirai kalbėjo, jog reikia su 
Hitleriu susitarti ir susiprasti. Tas faktas, kad naciai 
ėmė grūmoti Klaipėdai, didelio įspūdžio jiems nepada
rė. Štai kaip pasisakė “tą Liberte”, kuris yra skaito
mas Tardieu organu: “Reikia turėti drąsos atvirai pri
pažinti, kad mes ne į visas problemas žiūrime vienomis 
ir tomis pačiomis akimis. Aišku, kad Pabaltijo valsty
bių likimas mums neturi reikšmės”...

Vadinasi, jeigu naciai sumanytų veržtis į rytus, 
tai Tardieu šalininkai prieš tai nieko neturėtų. Tegul 
jis ten sau šeimiuiųkauja.

Prieš porą metų Prancūzijos san 
buvo gana įtempti. Paskui jie pamažu pradėjo taisytis. 
Labai galima^ kad Mussolirii buvo gavęs iš prancūzų 
vyriausybes džtiknhimą, jog Etiopijos likimas jai ne
turės reikšmės.

Bet jeigu prancūzams Etiopijos likimas ir neturi 
reikšmės, . tai anglai tuo kraštu, yra labai susirūpinę. 
Kaip atrodo, jie yrą pasiryžę griebtis visų priemonių, 
kad užkirstų kelią Mussolinio avantiūrai.

Anglijos griežtas nusistatymas sudaro daug nema
lonumų. Lavalio vyriausybei. Toliau svyruoti jau nebe
galima. t Reikalingą nusitarti vienaip ar kitaip, Juo la
biau, kad anglai Reikalauja aiškaus atsakymo.. Būtent,

bęndrai, rūkąs —- tai dar ner 
pagalėta aviacijos kliūtis, kad 
įr su gerais speciališkaiš įren
gimais.
, Prof. žemaitis Jį spęciąlisto 
teigimą pailiustravo, kaip jis 
sako, faktu, kad kaž kurią die- 
ųą,:kai ant Kauno buvo rūkas 
ir turėjo nusileisti “Deruliųf- 
tas”, tai nespėjus uždegti ug
nis, jis pernėręs net pro radio 
stoties stulpus, po antena. Mat 
— nesimatę nieko... 

. —Teko grįžti, — 
yajtkug, — 

ropės,, kur mačiau 
k^ur buvo geras oras 
laukuose ganėsį gyvuliai. Pasi
rinkęs lauką jnažiau ganomų, 
kur buvo tik trys arkliai, aš 
juos pirma nubaidžiau į šalį ir 
leidausi... Bet < ęsant nųp, žeiųęs

tyti, — rašė užsienių spąuda?
—Neteko. Bet toj linijoj, ku

ria lėkiau, laivai reti; jų lini
jos žymiai daugiau į pietus.

—Kaip tamsta tesėjai vai
ruoti? ‘juk vairuoti ir valdyti 
lėktuvą reikėjo Visą laiką?

—Aš ne tiktai turėjau vai
ruoti, bet atlikti visus kitus 
reikalus. Be to, dar

t.. .... i, ■.. s t . •> ■ • i .
visą laiką vedžiau užrašus.
Valdyti lėktuvą protarpiais 

galėjau tiktai kojomis, rankas 
turėdavau ir laisvas, nors lė
kiau ir be automatiško piloto.

—Kokias tamsta turėjai gel
bėjimosi priemones? . ,

— Parašiutą, kompresuoto 
oro valtį, kuri per keliąs sekun
des išsiplečia ir gali laikytis ant 
vandens. Be to, per 20—30 se
kundžių galėjau išleisti benzi
ną ir jo bakus paversti pludu- 
riais, jei lėktuvas laimingai nu
sileistų ant vandeny, nors tam 
šansų maža, nebent netikėta 
laimė. Na, turėjau dar vištų 
kojų, — juokauja F. Vaitkus, 
— likusių nuo maisto ir tada 
galėjau nukritęs meškerioti ir 
graužti Vištų, kojas...

Prieš tą priesaiką pirmiausia,, pakėlė savo , balsą 
pręf. Mather, yieriąp įžymiausią Amerikos geologų. Jis 
pareiškė, jog ištikimybės priesaiką yra reikalinga val
dininkams, kurie pasižadėjo vykinti įstatymus,, o ne 
mokytojams. Mokytojo pareiga yra skelbti tiesą,-Jęąip 
jis tą tiesą supranta. /

Buvo manoma, kad prie prof. Mather’o prisidės ir 
kiti pažangesni Harvardo universiteto profesoriai. Ta
čiau jie ištikimybės klausimu pasiliko neitralųs. Ypač 
po to, kai universiteto prezidentas .Cąnot pareiškė, jog 
kada įstatymas yrą. priimtas, tai. reikia jį pildyti.

Vienok mokytojai nerimsta. Ištikimybės priesaiko
je jie mato pavojų. O tai dėl tos paprastos, priežasties, 
kad kiekvieną, jų nepalankią niiomonę apie Ameriką 
patriotai "galės aiškini ištikimybės priesaikos laužymu. 
Ir jei mokytojas nėra ištikimas, tai, .suprantama, jį be 
didelių ceremonijų bus galima pašalinti.

vokiečiai 
sutraukę per .150,000 kariuo
menės ir dabar siunčiami na- 
cionalsocialistų, smogiaipieji 
būriai, kurie koncentruojami 
visa panemunę, šitos apysto- 
vos yisai rimtai vęrčįa susi
rūpinti Lietuvos rytojaus die-l 

Sunku, nei įsivaizduoti, 
kad Lietuvos sodybos, gražiai 
atstatytas Kąunas ir kiti mie7 
štai ištikusio, karo dėka gali 
virsti griuvėsiais ir , pelenų 
krūva. O dabūr. Lietuvoj to
kios šaunios gražios rudenio 
dienos, saulėtą, švelniai šilta 
ir šit dėka fąšizmo gali ištik-; 
ti baisi tragedija.

žinoma, visa tai priklausys 
nuo anglų laikysenos. Jei bri
tų imperijos vyriausybė tvir-! 
tai sudraus vokiečių drastiš
kus nacionalsocialistų įsišoki
mus, tai karas gali būti iš
vengtas, bet jei anglai dęls, 
kaip delsė su italų sudraųdi- 
mu,. tai karas bus tikrai neiš
vengiamas. Tatai stovini' ango
je Europbs 'tfagėdijos, kokios

. Peleckis ir J. Vilkaitis 
. gausiai žmonių lanko- 
nors jau paroda ir 

muziejus kelintas

draugę ir’ musų geroj ų, — apie 
visa tai skyrium. Aš spėju pla
čiosios 'visuomenės didžiausį 
norą <— tai norą sužinoti, 
kaip, būtent F, Vaitkus skrido, 
kodėl būtent nusileido ir kodėl * l'A . * C . . V cs J
nusileido Airijoj, p. ne kitur?

Tuo klausimus svarstant, dėl 
jų ginčijantis daugelį teko gir
dėti, .ię, kiek dabar jau žinomą, 
čia ęsama visokių neaiškumų, 
prieštaravimų ir netikrumo. 

. ,i ,i ir: a rot'*r j.it t
Kas gi gęriausia ir. tiksliau

sia galį skridimą nušviesti ir 
tiksliausia apie jį papasakoti, 
jei ne pats lakųnas — pats Fe
liksas V aitkus ?i i a 'it į ą i •;

■ i.?
Pasisekė plačiai ir pagrindinai 

su F. Vaitkum pasikalbėti.
L ’ J-< • \ '«■Jei Šiandie, gerb. skaitytojai, 

jį sutiksite truputį nedamiego- 
, j usį ir...pervąrgusį,.. tai. .kaltin
kite mus, nuolatinius jūsų in
formatorius, kurie pasikalbėji
mą baigėme šiandie, vidunaktį.

Visuomenė ląbai domisi, 
kaip Tamsta skridai per At
lantą, kokius pergyvenimus tu
rėjai, kaip nusileidai? — buvo 
pirmas mano paklausimas. 
. jr F, Vaitkus,^mė pasakoti, 
pertraukiamas žurnalistų nau
jų paklausimų, pasiteirąvimjį, 
išsiaiškinimų, o ypač svarbių 
mums Ayjac, virš. inž. pulk. 
Gustaičio pastabų, paaiškinimų, 
užklausimų. ,

—Išskridau 5 su pusę ryto 
ir leidausi numajtyta kryptim, 
— sako F. .Vąitkus. — t žemę 
mačiau lėkdamas Amerikos pa
kraščiais ligi N. Škoti j os, Ha - 
lifakso, o mįo tos vieteįs jos 
jau nemačiau. Po 100 mylių 
nuo Amerikos jau nemačiau 
nei žemes, nei dangaus.

1 u: Tai. buvo, visiškai aklas skridi- 
mias, kuris tęsėsi 17 valandų.
Tas 17 vai. turėjau va 

tiktai , instrumentais 
dio stotimis, kurias girdėdamas 
aš galėjau nustatyti skridimo 
kryptį. Skrisdamas girdėjau 
New Yorko radio stotį, fNju? 
faundlendo 
stotį. Porą kartų išgirdau Pa- 
ryžiaus radio stotį ir (iš jo 
drauge sji Atlpnos stotimi aš 
žinojaą, kad.skrendu gerai.

tuojau teko lėištiš IŠ' 4 kflbm

-------- yuii j.....................ų J i

PRIGIRDĖ ĮDUKRAS;
> PASIKORĖ

—Ar buvo pasisiūliusių san- 
keleivių?

—O, buvo. Bet mano lėktu
vas vienavietis.

—Kaip gi laiškai, kuriuos 
vežėt ?

—Su dir. p. SJtąnaįČiu x suta
rėme ryt (t. y. šiandie), atida
ryti. Atvežiau jų apie i00O.

—Gal kelionę aprašysit ?
—Dar. nenutariąū; vėliau tai 

paaiškės. , ,
—Ar tamstą muzika veikė?
—Man svarbu buvo, kad tik 

radio stotis (Atlonos) dirbtų, 
o ką ji davė 
jo ar kalbėjo ar tik signalus! 
davė. Stotis mane visą laiką in
formavo kas 15 min. per va
landą.

; 2 U.C ■ .■ 5- J .MZ*.
Atrodo, kad šiais pareiški- 

jmais musų šaunus ir malonus 
svęčias, Atlanto nugalėtojas p. 
Vaitkus bus išaiškinęs visus 
klausimus.

Turiu dar pastebėti, kad be
veik visą pasikalbėjimo laiką 
visais budais veržėsi prie F. 
Vaitkaus įvairus asmens:

Jau atsirado ir “broliu”, ir 
“lakūnų” ir “giminių”, i

kažkodėl daugiausia iš Šiaulių. 
Laimei pulk. Gustaitis, kuris 
mums, žurnalistams, maloniai 
padėjo, kaip aviatorius specia
listas, daryti pasikalbėjimą, pa
žįsta visus Lietuvos lakūnus, 
tai jam lengva buvo pasakyti, 
kad tai tas ar kitas yra stačiai 
apgavikas; o “brolius” pats p. 
Vaitkus išaiškino. Tikrai gi, 
“giminių” ir kitų “brolių”, pą- 
sirodoj esama ir pas< mus, ypač 
tokiais, atvęjąis... , ,

Pasikalbėjimą baigėm 1 vai.
15 min. vidunaktį. <r f

[“L. ž.”j J. Kardelis.

F. Vaitkus Katine Pasakoja 
Apie Savo Skridimą

gaitis dėl jo daug turėjo nu-j 
kentėti, nes daug kas ršmeižė 
P. Grigaitį ir Naujienas, kad, 
girdi, iš jo skridimo , tik sau 
biznį daro ir, girdi, tokio skri
dimo nebusią. Tai dar kartą 
Lietuvos žmonės — radio 
klausytojąi turėjo progps iš
girsti iš F, Vaitkaus lupų kas 
tą skridimą ruošė ir rėmė. Ę. 
Vaitkus 'kalba labai maloniai, 
aiškiai su švelniu jumoru ir 
anglišku akcentu. F. Vaitkus 
sakosi, kad jam Lietuvoj vis
kas nauja, įdomu ir malonu 
ir jis ilgiau nori Lietuvoj pa
silikti. Rytoj, t. y. spalių 5 d., 
atvažiuoja F. Vaitkaus žmona.

Kad irH.Kąune viešpątąųja 
visiška rimtis ir F. Vaitkaus 
ątsliridimąs pusėtinai vi^ųs 
sukrėtė, bet jau -šiandien Abi- 
siirij osrl talijos,- karas veikia 
visuomenę.. Juo labiau, kad

Laiškanešys musų roman
tiškai jaunystei išrodė labiau
sia užvydėtinu ir mėgiaiųu 
žmogumi. Jis galėjo paskam
binti kiekvieną varpelį ir ne
reikėjo jam bėgti nuo to. Nie
kas tam nesipriešino. Atpenč, 
kiekvienas jo laukė, pasiti
kint, kad jis pabarškins į jūsų 
duris. Kuo ilgiau jis sustodavo 
prie, durų, tuo labiau jums tas 
patikdavo, Tas reiškė, kad jis 
turi jums daug laiškų ir 
jam ima ilgą laiką vi
sus juos surasti. Ir, su
prantama, kuo daugiau laiškų, 
tuo dagiau džiaugsmo juose 
yra.

. ■ : - ... j į,;/ * ■ < ** ’*

Tokią yrą stebuklas su lai
škanešiu. Jis atneša blogąs ži
nias ir gępas žinias ir nesvar
bias žinias^ bet mes. galime jį, 
atsiminti tik iš gerų žinių, 
kaip saulės laikrodįs jis pažy- 
mi tik sąulėįąs valandas. Jis 
yra yįltis,, kuri amžinai rųę,“- 
ųa žmogaus širdyje., jis ateiną 
taku, galbūt (su pluoštu są
skaitų ir kitų dalykų, be kurių 
jus mielai apsieitumėte. Įkt 
niekas negali, pakrį'kdytį jųsų 
pasitikėjimo juo. Jei jis praei
ną pro Jūsų vartus, jus nesate 
dėkingas, kad , jįs ųęątnešė 
jums blogų žinių. Jus maųo.te» 
kad kas nors malonaus prar 
puolę nesųgryžtamai. Kada 
jus paliaujate norėti užgirsti 
laiškanešio , skambinimą, mes 
galime skaityti,, kad Jus jau 
atgyvenote savo gerįaųąiąs 
dienas ir kad jumis apėmė 
susivylimas. Tai yra atsiža
dėjimas vilties, kad kada nors 
įsikūnys musų vaikystės troš
kimai.

Įima laukti Jtjąįijoje. >diddĮO įukręiimo. Daugelis prąną- 
šauja, jog^karąpr^m]įįeji*mas reikštų galą Mussolinio 
j’uodmarškmiu diktatūrai.

nūs:
jog karas jiems yra pelningas ir nuo to pelno jie 
atsisakyti

išTikfiitBĖS HdfešAiH
kad vėjas skristi buvo nepalan
kus. Skridau. 10—15,000 pėdų 
(3—4,500 a .metrų) aukštyje. 
Maža to, kad lėkiau migloąe, 
apie 3/vai. naktį pradėjo snig
ti šlapdraba ir

,v i- i
; 4 apšalo lėktuvas; * g

(Musų specialaus kores
pondento pranešimas)

Šiandien, spalių 4 dieną, F. 
Vaitkaus buvo liuosa diena ir 
vistik kur jis nėjo smalsuolių 
visur buvo, lydimas, žmonės 

1 niekaip dar negali nuo jo at
prasti ir vienu ar kitu budu 
jam reiškia. savo pagarbos ir 
džiaugsmę ! O F. Vaitkus savo 
nepametama šypsena visus 
maloniai sutinka ir vieną kitą 
jumoro žodį palęįdžią.. Apląn- 
kė jis Dr. Račkaus muziejaus 
ir užsienio lietuvių spaudęs Jr 
kultūros parodą, čia jį pasi
tiko R. Skipitis, Dr. Račkus, 
dainininkė B. Drangęlienė, 
pianistė A. Briedy te, čikagię- 
tė Byąnskieųė, kun. amerikie
tis Draugelis, latvių spaudos 
žurnalistas J. Peleckis, J. Vil
kaitis ir daugelis kitų. šia 
prųga . visi kartu prie parodos 
nusifotografavo, į parodą įė
jęs tuoj F. Vaitkus, pamątęs 
“Naujienas”, paprašė parody
ti ir P. Grigaičių fotografiją, 
—esą jis jau jo labai pasilgęs. 
Parodą tuo metii lanke vienos 
amatų mokyklos, mokinės, ku
rios tuoj Vaitkui sudaina
vo ilgiausių metų ir gražiai! 
padeklamavo. Kartu su moki-į 
nėmis F. Vaitkus nusifotogra
favo. i

Šia progą reikią pasakyti, 
' kad užsienio lietuvių spaudos 
ir kultūros paroda, kurią D. 
U. “L. R. pavedus suorganiza-; 
vo J 
labai 
ma,» : 
Račkaus 
mėnuo kaip atidaryta, bet vis 
dėl to žpjonės ją dar nenu
stoja domėjęsi, o dabar F,. 
Vaitkui į Kauną atvykus ja 
paroda daugeliui dar reikš
mingesnę paliko. . z ( 

, Vakare F. Vaitkus kalbėjo
, radioftinį; savo 

kalboj čia.E. Vaitkus pakar
totinai suminėjo, kart P. GfS

un-iir .dienas /Sparnas palietė
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PRANCŪZIJA IR ANGLIJA

- Užsakymo kaina
Chicago je — paštii:

Metams...
Pusei motų
Trims mėnesiams.__
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicągoj Yper išnešiotojus 
Viena kopija 
Savaitei _
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose^ ne Čhicagoj, 
paštu:

Metams
Pusei metų.
Trims mėnesiams .....______   1.50
Dviem mėnesiams _____   1.00
Vienam mėnesiui ___     .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
r r. •- (Atpiginta) (
Metams ..._____ _
Pusei metų ,..n.r... 
Trims mėnesiams.
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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autoGrigaitį
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DEPARTAMENTAS

KAM
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1ZHĮ

už tai

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Rašo, kaip savinin 
kai gali naudotis 

bankrutb aktu

-Norėdami 
atidarymo

Liudvi-

Pataisymui
DALYS

UŽSIENIŲ SKYRIUS 
LAIVAKORČIŲ BIURAS

y. nuo 
ne ma-

PILNAS
BANKINIS
PATARNAVIMAS

Šis 1936 metų mados gražiausias ^Cfl "TK 
Parlor Setas, vertas $110, už ..................... Dvi ■ V

i *'» * 4 ■ i , , *, * ' •

Šie setai turi labai gražios mados rėmus, yrax Seng kon- 
strukcijosį apdengti su aukštos rųšies Mohair Frieze. Tai 
r ( • ; • ■ • ’

nepaprastas šio išpardavimo bargenas.
Kiti augštos rųšies Parlor Setai, verti $65.00, $85,00,$ 100, 
dabar tik $en. nn. $ec nn

MES P
LIETUVOS BONUS

Suprantama, tada, kada 
' mobiliai pigus

Kada getikiišiaš lai 
kas pirkti automo

biliu?
8 metu mergaite at 
važiuoja iš Lietu
vos be palydovo

irpiiii i u ri«>ati

, Nors operacija buvo pada
ryta .labai pavėluotai,, tečiaus 
yra vilties, kad ligonė pas
veiks. Dabar ir motina ver
kią iš džiaugsmo, kad jos du
krelė sveiksta.

“N.” skaitytojai ir Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai......

—Senas Petras.

— piemeniokas, 
sukčiukas.

Nori nulinčiuoti Taylor 
gatvės gaisro kalti-

Ądv. pataria. kokių budu. guli 
ma apsaugą^ , namus ir kre 

ditorius

!: ■' ’j . Prastoji i regėjimą, i 
silpnas, ir kreivus akis galima

" 7 dažriai atitaisyti’su naujai išrastais i >; , r
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.: Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių nuo
vargi ir galvos skaudėjimą. - Jus galėsite su. jais skaityti mažas raides, 
siūti Ar .aiškiai toli ir arti matyti., Išbandyk^ šiuos_nųostabius~akjnius

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra. VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stiprumą. Rekomenduo
jamos gydytojų, nursiu ir 
vaistininkų.

AKIU GYDYTOJAS ......
Patenkinimas Garantuotas.

Telefonas Yards 1829

i IJcmonslracijoj dalyvavo 
Cųlumbia, Huntcr ir City ko
legijų studentui. •

— Frank Lapinskas.

Policija dalina , tapi tikrus 
ženklus tiems automobilistams 
ir. taksį šoferiams, kurie pri
sižada atsargiai važinėti. Tuo 
norima sumažinti skaičių ne
laimių su automobiliais.

Rivoli teatre buvo rodomas 
militaristinis paveikslas “Red 
Šąlu te”, atkreiptas daugiausia 
prieš karo priešininkus, kad 
jie buk gauną pinigus iš sve-

6 kalti 
ninkus

net keturis 
automobi

lius. Tie automobiliai yra per
taisyti gerai, nes jis pats yra 
automobilių mechanikas . , jau 
virš 20 . metų. 1 Paige automo
bilių, 1928, 4 durų sedaną ga
lite pas jį gauti net už $45. 
Tai jau tikrai geras bargenas. 
Užsukit pas Walterąitį. , 

—• Kaimynas.

Pp. Antanavičiai yra seni

Šis labai. tvirtai padarytas 
iš tikro aržuolo iųedžio,j 5 
dalių Breakfast. Setas, turi 
padidinamą stalą, vertas 
$25, dabar parsiduoda už 

r; .a .i u»x u.’> 

14.95

Antanaviciai nori br 
pradėti iškilmingai

J8.AĘIELINKĖ. 
tinkamai paminėti 
savo naujo biznio, pp. 
kas ir . Suzana Antąnavičiaį ren
gia “grand opening” savo kli
entams. ,

,“Openingas” .. tęįis dvi die; 
nas, spalio 19 ir 20 ir. tada, jų 
įstaiga, “Loųis Tavern”, bus 
ųiįiciališkai, pakrikštyta.. Sako, 
kąd svečių laukia skanus už
kandžiai ir 'kitokie geri daly-

Prieš kiek laiko Mrs. Anna 
Kerston griežtai pasipriešino 
darymui operacijos, kai jos 
dukterei Margaret, 15 m., pra
truko appendix. Policija ir 
kunigai turėjo dėti visas pa
stangas ir, ilgai prikalbinėti 
motiną, kad ji leistų sergan
čią dukterį išgabenti į ligoni-

“Naujienų” laivakorčių sky
rius gavo pranešimą iš švedų 
linijos, kad .Della Daniunas, 8 
motų lietuvaitė,, .išvažiavo iš 
Gothenburgo spalių. 8 d. Va
žiuoja pas, savotėVus, 115 S. 
Clinton Street, Chięagoj.t 

t Tai retas atąiiąkįmas, kad 
8 metų kūdikis galėtų atvažiuo
ti be palydovo.. ,

Laivakorčių .skyriui ir laivų 
bendrovei reikią gero patyri
mo, kad tokį mažytį keleivinį 
tinkamai prižiūrėti. ’

T. Rypkevičia

Didelė Nuolaida už Senus Baldus į mainus ant naujų

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Petras Pūkelis.

Po kenkėją koncerto

, Kadangi žydai per šventes 
negali liesti pinigus, ar dirbti 
bet kokį darbą, tai rabinas 
Abraham P. Loerbaum buvo 
atsidūręs kalėjime.

Jis pasisamdė taksi ir atva
žiavo iš Brooklyno pas savo 
seserį Bronx priemiesty. Bet 
kad tai buvo šventė, nė rabi
nas, nė jo sesuo negalėjo pi
pirus čiUpIhėtF'ir todėl'‘negalė
jo sumokėti taksi sąskaitą. 
Rabinas tada paprašė taksi 
šoferį nuvežti pas jo krikš
čionį draugą, bet taksi šoferis 
buvo tiek užpykęs, kad vieton 
to, jis pristatė rabiną policijos 
stotin ir uždarė kalėjimam 
Tečiaus teisėjas sutiko rabiną 
paliuosuoti, rabinui prisižadė
jus užmokėti taksi sąskaitą 
tuoj po švenčių.

leido tam tikrą aktą (“Amenid- 
ed the Bankruptcy įAct”), kad 
tie komercijos namai, indivi- 
dūališki, arba korporacijų tur
tas, gali eit per vadinamą baii- 
kruto ( aktą. žinoma, šitas 
Bankruto Aktas paliečia visas 
Suv. Valst. Mano ♦rašinio tiks
las yra patarti, yisiems laik
raščių skaitytojams pasinau
doti juta proga. Pa v. Jeigu 
žmogus turi didelį komercinį 
nąmą, “apartment”, ir yra iš
leisti, kaip vadina, “gojd 
bonds”, ir bonsų savininkai 
yra ant pražūties krašto, tai 
taip pat ir namo savininkas 
su jais kartu skęsta.

Bankruto Aktas duoda ganą 
namo - savininkui įteikti-, petici
ją į Federalį teismą. I^edera- 
lis teismas paima visą galią, į 
savo rankas ir sušaukia visus 
skolininkus. .Tada jie disku- 
suoja kaip dalyką sutvarkyti. 
Su teismo patarimu jie pri
eina prie taip vadinamo “Re- 
organization Plan.” Ir tas pla
nas po priežiūra teismo . nusįa- 
to po kiek bond holderiams 
priklauso. Atmoka, o jei ne, 
tai visus bond holderius- pa
daro namo savininkais, šitas 
Bankruto Aktas yra vienas iŠ 
praktiškiausių dalykų tieiąs, 
kurie yra depresijos nubausti.

p.' .P,‘ ■ .j . ' f ,į. |

Pataria kreiptis prie savo 
advokato

Pąv. Bond Tiolderiai pebupa 
nuskriausti ir namo savininko 
reikalai btfna apginti pagal 
Bankruto Aktą. Jeigu nurody
tu keliu žengsite, savo sutau
pytą turtą galėsite paįaikyįi. 
žinodamas, , kad tuks.tančiąi 
žmonių skaitys šitą pranešimą 
ir galvos kaip jį panaudot sa
vo. gerovei, patariu kreiptis 
prie savo advokatų, kadangi be 
advokato patarnavimo tą da
lyką negalėsite atlikti. Jei no
rite, .galite man parašyti laišką 
tuo reikalu. t .

žinant lietuvių padėtį, kad 
jie buvo ir yra didžiausi namų 
savininkai, butų pageidauja
ma, kad musų AtaMiečiki ga
lėtų išlaikyt savo nejudinamą 
turtą. Tas reikštų, kad mes fi
nansiškai butume labai stip
rus,. • . .

šitas planas tiktai paliečia 
komercijos namųs^ 
4 fliatų ir aukščiau, 
žiukus namus.

Adv. C. P. Kai
Toiiy The Cledner & Fūrrier

Seniausias ir geniausias d^rąbųžių..valytojas. Bjrįgįiton 
Parke. Atliekame darbą greitai ir gerui, k^ip vyriškų, taip 
ir mo^epįSkų. rūbų...Taipgi fijrkautus išvalome, taisome ir 
perdirbame į vėliausią madą. Darbą .atliekame geriausia, 
už tai, icad turiu daug meti| patyrimą.

- -^įOks TONYS LUKOŠIUS 
255J> W,' . TeT. Lafajrette 1310

Monroe 5066.«
Y.A nriA.^Y i I4 ri'A‘

V afcąr. ture j o prasidėti bylą 
kijų padegėju,;įųiją..pri^par 
žįno padegę namą prie Taylor 
avenue (ten žuvo 10 žmonių). 
Bei kadangi pasirodė, kad teis
mo salėje buvo prisirinkę, eibės 
žuvusiųjų giminių ir draugų, ir 
jie, grąsino kaltininkus, nulin- 
čiuoti\ byla buvo atidėta lapį 
4 d., kada teismas pilnai bus 
apsisaugojęs nuo nulinčiavimo 
pavojaus. , , r. į

Žuvusiųjų giminės sako, kad 
kaltininkai niekuomet nebus 
nuteisti.. Jie pirmiau su jais 
apsidirbs.

, Tukstapčiai namų sayininki| 
yra. kritikiškąm padėjime.^ Į. tą 
sukurį jie buvo ..įmesti,depre
sijos. Suv. Valst. kongresas 
paskyrė $2,000,000,000 įsteigi* 
m ui, “Home Loan Corporation,” 
ir per -ją davė paskoląs ant. na
mų. I|iiĮ\oįs Valstijoje.^valdžia 
yra išdavus tokias paskolas, 
per vinį . 80,000. . Kįtąis žod
žiais sakant,, tų 80,000 namų 
sąvinįnkai buvo ...tuo laikinai 
išgelbėti nuo ^depresijos sukū
rio. Bet dar viena kliūtis bu: 
vo pasilikus. Paskolos buvo 
duodamos tik 1-4 fliatų na-

..........
Namai, didesni kaip.,4 flįa- 

tų arba komercijos, namai ne
galėjo gaut pagelbos iš pir
mosios “Home Loan Corp.” 
Tokių namų ir korporacijų 
tūkstančiai buvo ant bedugnės 
krašto.
“Amended Bankruptcy,. Aęl”.

Suv. Valst. Kongresas per-
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timos valstybės.
. Prie teatro pažangieji stu
dentai suruošė demonstraciją, 
kuri, policijai įsimaišius, pą- 
virto riaušėmis. Du studen|ąi, 
Jiąriai Studentą* League for 
ndustrial Dcmocracy, liko

Chicago j tūkstančiai 
vių turi nusipirkę automobi
lius. Kiti ..tūkstančiai mano 
pirkti, vienok dar vis abejo
ja: laukti pavasario ar dabar 
pirkti? ,, „ ; t p

Suprantama, kad dabar au
tomobilių pirkti yra patogus 
laikas, nes dabar perkant au
tomobilių galima sutaupyti pi- 

t - < , •, •).. ..A
Automobiliu ■ pardavinėtojai 

dabar automobilius turi atpi- 
ginę kiek tik galima. Jie juos 
parduoda beveik be uždarbio. 
. - Pavyzdžiui, P. Wąlteraitis
(4614 S. Western Avė.) Jis 
turi pardavimui k 
gerus pertaisytas

.. . ....... LIETUVIS
Ofisas ir Akinių Dirbtuve.
756 Wes£J35th Street

Imsim Vaitkų ir Altasą, 
o prie jų — Grigaitį, 
kiek ščyrieji patrijotai 
jiems griekų priskaitė.

Vos sumanymas tik kilo 
padaryt skridimą, ( 

. tuojau keli, “patrijotai” 
tiesiog bliuznyt ima.

Girdi Vaitkus
Grigaitis — 
Visi pinigai ir aukos 
tarp jų pirštų sukas.

Karpius “Dirvoj” įsiręžęs 
piovė kas savaitę.
Tik, matyti, visa bėda, 
kad nedaug kas skaitė.

Jisai šaukė: “Mieli broliai! 
Kas jums galvoj liko, 
kad jus pinigus aukojat 
tikram cicilikiri?”

“Jo lėktuvas ir lakūnas
♦

lįs į ožio ragą, 
nes jisai nuskrist tegali 
tiktai lig Čikagai”.

“Visi pinigai, kur renka, 
visi dolerėliai
vien “Naujienų” ir Grigaičio 
biznelį pakelę”.

Prie šio karpiško koncerto 
dėjos Vanagaitis 
ir Altasą per “Margutį” 
koliojo sukaitęs.

Girdi, “Brangus patrijotai, 
ar jums nesimato, 
kaip visokie cicilikai 
čia jumis apstato?”

“Cicilikai juk melagiai, 
sukčiai pirmo rango.
Kam jus duodat jų skridimui 
dolėriuką brangų?”

Katalikai prisiklausę 
šitokio koncerto,,,.... { 
ėmė mislyt ar skridimą 
remti jiems beverta.

Labai daug nepagalvoję 
“Draugo” katalikai.^ 
ir Altasą ir Grigaitį 
kolioti įniko.

O už jų .ir komunistai 
ėmė pusti dūdą,, 
kad Grigaičio, pariebėta, 
nors ir butą kudo.

Girdi, “O iš kur jis riebus?— 
Iš antro skridimo! <t, ..... 
Draugai! JaiŲ nebeaukokit!
Lai jį bala ima!”

Šio kenkėjų koncertėlio 
gana aiški gaida 
ir pas mumis po truputį 
susirado aidą. i i •

Bet dabar, kai jau Atlantą 
Vaitkus nugalėjo, 
ėmėsi suktinį šokti 
ir buvę kenkėjai.

662 V. nĘoosevelt Rd.
312 W. 63rd St.
2323 Milwaukee Avė. 5 
8816 S. Commercial avė.

Northwestern
Stove Repair Co.

CHICAGO, ILL.
jTęlęįM^s JMĮoproe 66(>0

Peoplės Krautuvėse 
feina Didis 19-kos Metų Šūkaktdiių 

Išpardavimas 
’■ U į f'. •. ‘ 1 ;t'. i . f .. • . • - i •• •.

Siūloma didžiausi bargenai žmogaus atmintyje 
Ant puikiausių namam reikmenų

Slifbfe>tki akini*

Tiktai užvardyki- 
I te. reikalau j a m 
akli, priduokite 

Į rpumš vardą ir nu 
Jmęrį kros

nies, pečiaus ar 
boilerio ir mes pa- 
rupinšim reika
laujamą dalį sti 
pilna garantija, 
kad, dalys pilnąi 

I pritiks.. Didelis 
stakaš visose mu
šą krautuvėse:

AR TUS EINATE Į BIZNI?
Tavern, ir Krautuvių Fikčeriai už pigesnes kainas.

FlKTtjjEife CO
i 644-648. W. Madison . St.

Šis naujausias modern ma
dos, gražus ir gerai padary
tas miegamo kambario s? 
tas, kąip parodytas yra yer 
tas $85.00, dabar parsiduo 
da už

’49.95

, iuT«ii ii '■—■■■■■.i

GERB. ^ąujięn^ skaityto- 
jcį .ir »kaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krąųtuvesK kurios skelbiasi 
Naujienose.

KROSNIŲ 
PEČIŲ 
BOILERIŲ

Dabar žydų ląbdarybės ye- 
da vajų, kad sukelti $4,300,- 
000 neturtingų žydų šelpimui. 
Iš4 tos sumos bankieriai turi 
sukelti net $1,000,000, moterys 
$650,000, advoka&ii $275,000, 
departamentinės sankrovos 
$150,000, teatrai $125,000, pa
sitraukę iš biznio žydai $165,- 
000, laikraščiai $60,000, rūbų 
fabrikantai, kliubai ir brang- 
menų pardavėjai po $50,000. 
Kitos biznio šakos turi sukelti 
kiek mažesnes sumas.

DON’T
NEGLECT

Viršininėtas ir kitas Gyduoles 
■« . Gausite Musii Aptiekoi.

J. P RAKŠTIS
1900 SO. KALSTEI) ST.

Vięna didžiausių aptieku Chicago,

,' 3J0HN P. EWALI)
. L0ANS'iand.BSUiOCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirsųo Morgičic, 
apdraudos nuo ugnies, ve jo. etc.. atsišaul

810AVest :33rd Street
. TELEFONAS

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VES
B S z • • raštinėje --

■

■ •
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dukteris, Simų ir daug pažįsta

KONTESTAS
Jūsų Kūdikis bus Nufotografuotas Veltui

LAIMĖTOJA

Photo by Hoffman

Kontesto Sąlygos Dovanos

nuo

nuo

daugybė kitų
Mažai tereikia įmokėti

pirmininkasEidamas toliau

1 prizas
2 prizas
3 prizas
4 prizas

$50.00
$25.00
$15.00
$10.00

Lietuvis suimtas kaipo 
nelaimės kaltininkas

Perskaitykit atidžiai 
žemiau telpanti gra
žiausių kūdikių pa
veikslų skelbimą.

Dėl to kad jie bijojo, 
ispanai smarkiai 
šoko ir dainavo

teisių
12,000

Kas savaitę bus išrinktas gražiausias kūdikio 
paveikslas, kurs tilps Naujienose.

Adv. Žuris paskirtas 
Am. Legiono 4-to 

distrikto teisėju

$98.00 vertės po
35.00

Pirmininkas Joku 
bauskas stoja už 

savo koloniją

$50.00 vertės po

U 7.50
$75.00 vertės po

$24.50

: — Baksai, ku 
seniausia Euro

Kaltino lietuvę pa 
leistuvytės namų 

užlaikymu

Draugija energingam ir vei 
kliam pirmininkui yra dėkin 
ga. Kor. P. P. Dapenis.

Kaip jie iš baimes šoko, — V 
Beliajus parodys Ch. Liet. Au 

ditorijoje, lapkr. 28

Pasimirė žymus 
West Pullmano vei
kėjas, K. Bajorūnas

“Gitanos
(Andalūzija pilna 
jos tautadailė yra palaikoma 
čigonų tarpe); ir Žydų, kurie 
apsigyveno prieš Kristaus lai-

Už gražiausią kūdikio paveikslą kas savaitę bus 
duodamas prizas: ALIEJINIS PAVEIKSLAS 
DIDUMO 11 PER 14 COLIŲ, tai bus laimėjusio 
kūdikio padidintas spalvuotas paveikslas.

Pereitą savaitę šios 
jaunutės lietuvaitės 
paveikslas buvo ras
tas gražiausiu ir lai
mėjo prizą: aliejinį 
paveikslą 11x14 colių 
didumo.

Pašarvuotas randasi namuo 
12001 So. Halsted St.

Laidotuvės įvyks antradienį 
spalių 22 d. šv. Kazimiero ka
pinėse. T.

ir aukščiau
LENGVUS 

IŠMOKĖJIMAI
Imame senus AkOrdionus į 

mainus ant naujų
Su pilnos mieros Akordio- 

nu duodame iki 
50 Lekcijų DYKAI

Atsiminkite: nutraukti savo kūdikio paveikslą 
šiam kontestui JUMS NIEKO NEKAŠTUOS. 
Vežkite savo kūdikius į oficialę kontesto studi
ją — Hoffman Studio, 14 W. Washington Street, 
Room 800. Tik čia nuimti paveikslai bus priim
ti į kontestą. Hoffman Studio turi vaikų paveik
slų traukimo specialistus.

Townsend Pensijų 
Plano autorius rytoj 
kalbės Southsidėje

Pasiklausykite musų radio programo rytoj 11-tą vai 
prieš piet iš stoties W. G. E. S.

VIOLA MAS-SINK, 
— 50th Avė., Cicero, III 
Trijų metų amžiaus mergaitė

1936 Midget RADIOS
M9.50

P ė t n yčioj žiūrėkite 
Naujienose kas lai
mės šios savaitės pri
zą. Gal tai bus jūsų 
kūdikis.

Lengvus Išmokėjimai
Dabar Patogiausias Laikas Pirkti

AŠTUONIOLIKTA 
kime 
remkime juos šarvo kolonijoje.” 
Taip išsireiškė p. Jokubauskas, 
Draugijos Susivienijimo lietu
vių brolių ir seserų pirminin
kas, kalbėdamas susirinkime, 
kuris įvyko pereitą sekmadie-

Kontesto pabaigoj iš visų gražiausių kūdikių 
paveikslų bus išrinkti keturi, kuriems bus duo
ti prizai pinigais:

“lietuviai turi 
kolonijų draugi- 
priklausyti. Tas 
draugiškumą ir

Aštuoniolikta apielinkė turi 
gerą “boosterj”

Sekantį penktadienį Chicago.j 
prasidės Townsend kliubų 
konvencija.

Valdovai ir karaliai buvo di- 
7 

deli paleistuvininkai. žmonija 
gyveno baimėje, ypatingai ku
nigų, kurie šnipinėdami, sten
gėsi rasti kokių nors preten
zijų. Teisingai ar neteisingai 
užsikabinėdami žmones degin
davo inkvizicijoje ir konfis
kuodavo jų turtus, žinoma, to
kioje baimėje prekyba ir kul
tūra negalėjo pasilaikyti ir di
džiausia šalis pasaulyje pakri
ko. Negalėdami kitu budu sa
vo linksmus jausmus išreikšti, 
neįžeidžiant bažnyčias, Ispanai 
sutvėrė gražių dainų ir šokių 
turtą. Galima nujausti Mūrų 
įtekmę jų dainose ir šokiuo
se, taipgi įtekmę kitų tautų.

Jų šokiai dalinasi j keletą 
rųšių: Jota, Flamenco, Fanda- 
go, Paso-doble Malaguena ir 
daugelis kitų, šios šokius ma
tysite Beliajaus koncerte, lapk. 
28 d., Lietuvių Auditorijoje.

Rem
savuosius biznierius ii

viešbutyje įvyks konvencija vi
sų Townsend kliubų Amerikoj, 
kurių yra ’ apie tūkstantis. 
'Southsidėje yra kliubas, kuris 
turi 1,000 narių.

pridūrė, kad 
remti ir savo 
jas ir prie jų 
sukels didesnį 
organizacijas sustiprins.”

Susirinkime . pasirodė, kad 
draugijos reikalai eina gerai. 
Prisirašė ir keletas naujų na-

Spręs parliamentarinių 
klausimus ir ginčus 
žmonių

Visi pripažįsta, kad Ispani
ja yra gražiausia ir romantiš
kiausia šalis Europoje. Ji yra 
vadinama “Sunny Spain” — 
“Saulėta Ispanija”.

Iberai buvo pirmutiniai gy
ventojai, vėliau Gotai užėmė 
tą šalį. Gotai priėmė krikštą. 
Po tam, Murai, po kurių ne
priklausoma Ispanija - įsigyve
no. Dar ir dabar galima ras
ti originalių Ispanijos gyven
tojų, pavyzdžiu 
rie vadinami 
pos gentis; Galicijonai, Murai, 
Andalužai, Katalonai. Yra taip
gi ir čigonų, kurie vadinami 

arba Flamencos”
Ispani-

Lietuvė Frances Benas, 1929 
Blue Jsland avenue, trumpą lai
ką atgal buvo suimta už paleis
tuvystės namų užlaikymą. Va
kar tačiau, teisėjas Weiss mo
terų teisme, prie 12-tos ir 
State, ją išteisino ir paleido.

Už automobilių nelaimę, ku
ri įvyko prie 23-čios ir Damen 
gatvių, policija suėmė Juozą 
Blauzdį, 4435 South Mozart 
Street. Tvirtindama, kad jis 
yra nelaimės kaltininkas, poli
cija nutraukė lietuvį į trafiko 
teismą, pas teisėją Holland, bet 
jo byla, kelis kartus atidėta, 
bus svarstoma spalių 25 d.

Dabar paaiškėjo, kad adv. 
J. T. Žuris buvo paskirtas Ame
rikos Legiono 4-to distrikto 
(Illinois valstijoje) teisėju.

Lietuvį teisininką vietai pa
skyrė 4-to distrikto komendan
tas Prindeville, valstijos kon
vencijoje, kuri įvyko trumpą 
laiką atgal Quincy mieste, žu- 
rį rekomendavo buvę to dis
trikto vadai.*

Distriktas turi 35 legionierių 
“postus”, prie kurių priklauso 
12,000.

Kaipo teisėjas, adv. žuris 
turės dalyvauti visuose dist
rikto mitinguose, spręsti par- 
liamentarių teisių klausimus, ir 
rišti įvairius ginčus ir nesusi
pratimus, kurie laiks nuo laiko 
kyla tarp koupų. Jo nuospren
dis bus galutinas. Taipgi pri
žiūrės ir tvarkys įvairius or
ganizacijos legalius reikalus.

Adv. žuris užima teisėjo vie
tą Dariaus-Girėno legionierių 
kuopoje.

Hoffman studio atdara dienomis, o utaminke ir ket
verge bus atdara ir vakarais iki 9 vai. vak. Norėdami 
padaryt “appointmėnt”, galite,i pašaukti Dearborn 5050.

Nuvežkite studijon savo kūdikį dabar. Bus nuimta 
graži jo fotografija veltui, o pėtnyčioj ir subatoj žiūrė
kite Naujienose—gal jūsų kūdikis bus laimėjęs prizą— 
puikų aliejinį paveikslą, ir taps kandidatu laimėti pi
niginius prizus kontesto pabaigoj.

Hoffman studijoj ir kiti jūsų šeimynos nariai gali 
nusiimti portretus — už pusę kainos kontesto laiku. 
Kūdikių paveikslus iš studijos galima bus pasiimti su 
30% nuolaidos nuo reguliarių kainų.

. Spalių 17 d. pasimirė Kazi
mieras Bajorūnas, gyvenęs 
12001 So. Halsted St.

Bajorūnas buvo gerai žino
mas tarpe West Pullmano gy
ventojų kaipo veiklus, padoras 
ir pažangus žmogus. Platino 
“Naujienas” per daug metų ir 
veikė vietinėse draugijose.

Paliko nuliudime moterį,

Sekmadienį vakare Chicagos 
Southsidėje kalbės Dr. Francis 
E. Townsend, kuris yra auto
rius pagarsėjusio Townsend 
Pensijų plano.

Salėje, prie 64-tos ir Pau
lina gatvių, jis pareikš savo 
nuomones apie “Prašalinimą 
ligų, kuriom serga Amerika”. 
Paskaitoje jis plačiai kalbės ir 
apie savo planą, kuriame jis 
numato užtikrintą pragyveni
mą visiems žmonėms, sulauku
sių tam tikro amžiaus.

Pirmadienį vakare Southside 
Masonic Temple svetainėje, 
prie 64-tos ir Green gatvių, 
įvyks jo garbei surengtas ma
sinis mitingas, ku*r kalbės ir 
senatorius Frank Arbuckle iš 
Californijos.

Sekantį penktadienį Stevens

1936 Console RADIOS
$39.50

Pasirinkimas:
PHILCO
ZENITH
RCA VICTOR 

ir kitų
Visi kiti Radios Demons- 
tratoriai Krautuvių Sem- 
peliai ir Išmainyti

Pilnai Garantuoti 
Parsiduoda už mažiau ne
gu vieną trečdalį tikros 

vertės. $25.00 vertės po

$8.75

PROGRESS .KRAUTUVĖJE 
Galite pasirinkti 

AKORDIONŲ 
ITALIJOS 

VOKIETIJOS 
AMERIKOS 

Geriausių Išdirbysčių 
PIANO 

AKORDIONŲ 
. Kainos nuo

M ąOSIJM 'JA™ IMIIHM FurHiture C 
3222-24-26 SO. HALSTED STREET

Vieno aukšto baltu priekiu namas
Vedėjas J. KALEDINSKAS 

Tel. VICTORY 4226
' CHICAGO. ILL.

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
Naujausių 1936 Metų Mados

RADIO ir AKORDIONŲ
Dabar Pirkdami Sučėdysite Daug Pinigų

Gimimo ir Vardo Dienos Paminėjimas 
Įvyks šeštadieny, Spalių 19 d, 1935 

JILIA’S TAVERN ALUDĖJE 
4548 Wentworth Avė.

Giminės, draugai ir pažįstami yra nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ir 
pasilinksminti. Bus gardus užkandžiai, žaislai ir kiti pamarginimai.

PATOGIAUSIA VIETA BRĮDGEPORTE
Orchestra—šokiai—ir Programas Veltui. Penktadieniais kepta žuvis 
dykai—šeštadieniais Chop Suey. Puse keptos vištos bile dienų tiktai 
už 35 centus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai. Mandagus patar
navimai. Vienintelė tokia lietuviška ištaiga. Chicagoje.

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
JULIUS JANELIUNAS

3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

Visokis kraujas ispanų gyslose

Kiekvienas Ispanų kilmės 
žmogus susimaišęs su virš mi
nėtomis tautomis, ypatingai 
žydais, kurie inkvizicijos lai
kais priėmė katalikų tikėjimą 
ir susimaišė su kitais gyven
tojais.

Aukso Ispanijos “Aukso Me
tai” buvo kada ją valdė Mu
rai. Kalifai, mūrų vadai, mylė
jo mokslą. Kada visa Europa 
buvo tamsumoj, tik ten ap- 
švietos saidė tekėjo. Su ištrė
mimu Arabų iš Ispanijos ir 
atgijimu Kastilijos ir Aragc- 
nų nepriklausomybės, nežmo
niški persekiojimai ir inkvizi
cija buvo įsteigta, žmonija 
kentė. Arabai išeidami, paliko 
gražiausius palocius, pagarsė
jusią Alhambrą. Upės, kalnai, 
miestai ir kaimai ir dabar dar 
turi savo Muriškus vardus.

Iš Ispanijos Kolumbas išva
žiavo atrasti Ameriką. Tas at
radimas padarė Ispaniją tur
tingiausia šalim, bet turtas joj 
negalėjo užsilaikyti, nors Ispa
nija ir buvo didžiausia šalis 
visoje Europoje.
Nekaip mano apie Ispanijos 

karalius

OUICKLY
RECOMMENDEO

FOR4OYEARS

TIRED 
m. REDDENED 
! . EYES ū

J. P. RAKŠTIS
1900 SO. HALSTED ST.

Viena didžiausiu aptiekti (’hieagoj

,wx..



f

Šeštadienis, špal. 19, 1935 NAUJIENOS^ Chicago, g,

Šįvakar konsulas 
Ant. Kalvaitis apie 
Klaipėdą per radio

Kalbės iš stoties W.C.F.L. 
9:30 vai. vakare.

A. Kalvaitis
Lietuvos konsulas Chicago- 

je, p. Antanas Kalvaitis šįva
kar kalbės į chicagiečius per 
radio. Kalboje jis žada pašvę
sti daug vietos Klaipėdos klau
simui. Jis nurodys kaip Klai
pėdos rinkimų rezultatai atsi
lieps į visų Lietuvą ir Klaipė
dos kraštą, ir, kaip tie rezul
tatai paveiks į Lietuvos poli
tikos nusistatymą.

Ethiopija ir Lietuva.
Konsulas kalboje nurodys ir 

kaip dabartinis Italijos-Ethio- 
pijos konfliktas ir augąs ne
susipratimas tarp Italijos ir 
Anglijos gali atsiliepti į Lie
tuvą ir jos ginčą dėl Klaipė
dos su Vokietija.
Konsulo brolis sutiko Vaitkų.

Čia įdomu priminti, kad kal
bėtojo brolis Lietuvoje, Jonas 
Kalvaitis, yra prokuroru Kau
ne. Jis buvo Felikso Vaitkaus 
sutikimo komiteto narys ir da
lyvavo raute, kuris buvo su
rengtas transatlantiniam lakū
nui pagerbti. Apart jo, prie to

pačio komiteto priklauso Kau’- 
no burmistras (majoras) Mer
kys, adv. Skipitis, LAK pre
zidentas prof. žemaitis, Sleže
vičius, gen. Bulota ir kiti žy
mus Lietuvos valdžios ir vi
suomenės atstovai. .

A. Kalvaitis kalbės iš sto
ties WCFĖ, 970 kilocikliai, 9:30 
vai. vakare, per J. F. Budriko 
krautuvės, programą.

Programą paįvairins 9-ių 
muzikų orkestras ir daininin
kė Elena Rakauskienė.

Westsidiečiai Burin- 
skiai rengia vaišes 

savo draugams
Iškilmingai atidarys savo biz

nį buvusią Meldažio vietą.

WESTSIDE. — Westsidie- 
čiai, Mr. ir Mrs. Burinskiai, 
2244 W. 23rd PI., šiandien (šeš
tadieny) iškilmingai prisiren
gė pavaišinti atsilankiusjus 
svečius keptais paršiukais bei 
kitais gardumynais, taipgi mu
zika — šokiais — visai vel
tui.

šį siurprizą Mr. ir Mrs. Bu
rinskiai duos savo svečiams 
proga atidarymo naujos, pui 
kiai išdekorifotos biznio įstai
gos, tai yra gėrimų užeigos ir 
svetainės virš minėtu adresu; 
kuri pirmiau vadinosi M. MeL 
dąžio svetainė.

Mr. ir Mrs. Burinskiai vi; 
sus širdingai kviečia atsilan
kyti ir užtikrina, kad turėsite 
“good time”. Be to, dar pasi
skaitykite šiam “Naujienų” 
numerį ponų J. Burinskių skel
bimą. — A. J-S.

Įdomios, aktualios 
paskaitos Southsidės 
piliečiams r- veltų!

žymus kalbėtojai apie svarbius 
dienos klausimus.

rengimų, o likusį pelną paski
ria kultūringiems reikalams.

Kaip teko patirti, šįvakar, 
spalių d., Grigaičio svetai
nėj ir vėl rengia vakarėlį, Ku
riame atsilankiusieji galės link
smai praleisti laiką ir paremti 
jų darbuotę.

Ona Obeciunas labai no
ri padėkoti — jai suren

gė parę

šio vakaro programe kalbos 
Lietuvos konsulas, Antanas 
Kalvaitis.

Mes turime savo 
krautuvėje pilną va
goną įvairių pečių, 
kurie turi būt greit 

t išparduoti:
Aliejiniai pečiai.... $29.50
Dideli Heateriai.... $19.75
Gasiniai Range’ai $29.50

VIRTUVIŲ
ŠILDYTUVAI ....... $11.95

COMBINATION
PEČIAI ............... $69.50

BUNGAL0W
PEČIAI ..............$39.50

r / r\

SKALBIMUI
PEČIAI .................. $4.95

’ ■ i '

Tie pečiai yra įvairių žino
mų išdirbysčių ir visoje ša
lyje plačiai garsinami.

Cash arba Lengvais 
, Išmokėjimais.

Central District
FURNITURECO.

3621-23-25 SOUTH
HALSTED STREET

JOS. JOZAITIS, Mgr.

Sako, biznis pietinėj 
Chicagos dalyje 
smarkiai pakilęs

Chicago City Bank depozitų tu
ri $15 milionų, daugiausiai 
banko istorijoje.

Rodydamas į faktą, kad 
Chicago City Banke dabartiniu 
laiku yra apie $15 milionų do
lerių depozitų, jo prezidentas, 
Frank Rathje, sako, kad Pie
tinės Chicagos biznieriams nė
ra ko rūpintis.

Jis priduria, kad “Southtow- 
ne gyvenimo sąlygos žymiai pa
kilusios, biznieriai daro gerą 
apyvartą. Ateitis atrodanti ge
rai.”

Iš Chicago City Bank, 63rd 
ir Halsted, raporto, pasirodo, 
kad depozitų jis turi $14,762,- 
548.

Nuomos pakilo
Kitas dalykas, kuris ženkli

na biznio pagerėjimą pietinė
je miesto dalyje yra nuomų 
pakilimas. Už butą reikia pu
sėtinai mokėti.

Garsinkite^ “N-nose”
* ’v

MAGDALENA SIRVYDIENE 
po pirmu vyru Misiūniene
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 17 diena, 12:15 valandą 
po pietų 1935 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliūdima 
vyra Petrą, dukterį Mary Tri- 
lik, sunu George, anūke Ava- 
lon ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
mažejkos koplyčioj 3319 Li- 
tUanica Avė.

Laidotuvės vyks pirmadieni, 
spalio 21 dieną, 10 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Magdalenos Sir- 
vydlenės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa* 
tarnavimą jr atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs, 
Anūkas ir Gimini.

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

Vakar vakare Englewood 
Y.M.C.A., savo rūmuose, 66th 
ir Union, pradėjo eiklių pa
skaitų įvairiais dienos klausi
mais, pradedant demokratija, 
baigiant Ethiopija.

• Paskaitos įvyks kiekvieną 
penktadienį, per mėnesį-kitą 
laiko. Kalbėtojams užbaigus, 
įvyks diskusijos, kuriose visi 
kiaušy tojai galės dalyvauti. Jo
kia įžanga nebus imama.

Vakar kalbėjo Emery W. 
Balduf, filozofijos profesorius 
iš Y.M.C.A. kolegijos.. Jo kal
bos tema buvo, “Ar mes tiki
me | Demokratiją?”

Sekančioms trim savaitėms 
programas yra sekamas:

Sp. 25. — “šių Dienų Eu
ropa”, J. Herbert Eįchelberger, 
ekonomistas, fkeliautojas.

Lapk. 1. — “tylusų Techni
kos Amžius”, Dr. Curtis W. 
Reese, Chicagos Lincoln Cen
tro direktorius. -

Lapk. 8. ■' “Musų Jaunimas 
ir Naujoji Dalyba”, Thomas H. 
Nelson, Y.M.C.A. kolegijos pre
zidentas.

Visiems lietuviams, kurie tu
ri penktadieniui liuosus, pa
tartina atsilankyti. Pradžia 
7:30 vakaro.

šįvakar Northwest lie
tuvės linksminsis ir 

linksmins
NORTHSIDE.— North West 

Sidės Moterų Kliųbas, užbai
gęs vasaros sezoną, vėl stojo 
į darbą.

Grupėj randasi gražus būre
lis progresyviškų moterų. Jos 
kas metas parengia keletą pa-

PAMINKLO PAŠVEN
TINIMAS

ANTANAS BITINAS
Kuris mirė balandžio 10 d., 

1934 m. ir dabar ilsis švento 
Kazimiero Kapuose.

Atminčiai musų brangaus 
vyro \ir tėvelio pastatėme ant 
jo kapo paminklą.

Paminklo pašventinimas 
įvyks sekmadieni spalio (Oct.) 
20 d., 1935 m., 2:30 valandą 
po pietų šv. Kazimiero Kapi
nėse. 

f.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti paminklo 
šventinimo iškilmėse, p 
tam i namus adresu 3958 
lllth St.. skersai Kapinių.

Kviečia visus,
Moteris Anna ir 
duktė Josėphine.

pa- 
PO 
W.

JIEVA STUPARIENĖ 
po tėvais Vilkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
ketvirtadieni spalio 17 dieną, 
11:00 valandą vak. 1935 m., 
sulaukus. 50 metu amžiaus, gi
mus kiaulių apskričįo, Akme
nės parap., ’ Vigirių kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Juozapa, pussesere Phi- 
ladelphijoje. Pą. ir gimines.

Kūnas pašarvotas randąsi 
843? Gįlbert Court.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
spalio 21 diena, 9:00 vai.' ryto 
iš namu i St. Killians parapijos 
bažnyčia. 87 gatvė ir Carpenter 
St., kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus. nulydėta i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jievos Stuparienės 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečidmi daly
vauti laidotuvėse ir t suteikti 
jai paskutinį patąrnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Vyras ir Pusseserė.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Jųųzapas Eudeifcjs ir Tė
vas. Tel. Bepusią 8340.

“Pirmyn” choras
ruošiasi operai ir

v; /''/Į.•

liaudies koncertui

Musų prašo įdėti šitokį raš
tą:

“Aš noriu padėkoti tėve
liams, pp. Obeciunams, kurie 
man surengė ‘Birthday Party’ 
Gardausko salėje, 4558 South 
Talman avė. Dėkoju draugams 
ir draugėms ir giminėms už 
gražias dovanas, ir orkestrui, 

Visi

Rengia iškilmingą vakarą lapkr.
10 d., 26-to sezono atidarymui

Per kelias paskutines savai
tes “Pirmyn” turėjo repeticijas, 
pašvęsdamąs laiką naujai ope
rai, kurią lapkričio 10 d. pa
statys scenoje.

Kūrinys yra žymaus Vienos, 
Austrijos kompozitoriaus, Franz 
von ’Suppė, vieno akto komiška 
opera, “Gražioji Galateą”.

Be operetės^,,tą patį vakarą 
choras surengs, ir liaudies dai
nų koncertą, kuriame su solis
tais atliks visą eilę naujausių 
lietuvių kompozitorių kurinių.

C. S. P. Š. svetainėj
Opera bus pastatyta ir kon

certas įvyks ,’C.Š.P.S. svetai
nėje, 1126 West 18th Street, kur 
kiek laiko atgal bu‘vo pastatytas 
veikalas “Audra Giedroje”, 
šiuo parengimu choras atidaro 
26-tą sezoną.

Prisiruošimo darbui diriguoja 
K. Steponavičius, o padeda jo 
žmona, p. A. Steponavičienė. K. 
Steponavičius ne vien veda cho 
rą, bet taipgi diriguoja ir Chi
cagos Lietuviui Simfonijos or
kestrui, kuris dalyvaus operos 
pastatyme. <

Bilietai y^ dabar platinami 
ir juos galimi įgauti pas “Pir
myn” narius. Kaina 75 centai 
prie durų, o iš anksto perkant 
—60 centų. ";; 
----------------- -------- ----------- —

kuris pagrojo’ linksmai, 
galėjom gerai pasišokti.

“Dėkoju ir pp. Pociams, 
gyklos savininkams, 4656 
Western avė., už skaniuos 
gius.

val- 
So. 

val-

Ona Obeciunas.”

RADIO
■ >'"• ■' 1 r' ■

Šitiems programams Jo
nas Romanas vadovauja

Progress Furniture Kompa
nijos lėšom ir pastangom, ry
toj, nedėldienj, litą valandą 
bus transliuojamas reguliaris 
nedėldienio lietuvių programas, 
kuriuos veda dainininkas Jo
nas Romanas. &ių programų iš
pildymui nėra vartojama plok
štelės, bet kas kart dalyvauja 
žymus dainininkai, dainininkės, 
muzikai ir kalbėtojai.

Taip ir šį programą išpildys 
geros artistinės jėgos. Jis bus 
įdomus kiekvienam pasiklausy
ti. Todėl nepamirškite užsista- 
tyti savo radio.

Rep. J. B.

Naujas programas 
šįvakar

t:f NAŲOĘ10SE
;-- ..W- .r

Šįvakar J. F. Budriko krau
tuvės pradeda naują, šeštadie
nio vakarą programą. Jis bus 
perduodamas iš WCFL stoties, 
nuo 9:30 iki 10:00 vak. Kiti 
Budrikę programai įvyks ry
toj, sekmadieųį : \oiuo 1:30 iki 
2 v. p.pi^^^AĄ^*dr nuo 10 
iki 10:30 vakare iš WCFL.

r

Šįvakar Chesterfield 
per radio

Columbia Broadcasting 
(Chicago j e WBBM) ši- 
nub 8:00 iki 8:30, bus

Per 
stotis 
vakar, 
transliuojamas Chesterfield pro
gramas. Dalyvaus dainininkas 
Nino Martini, Andre Kostela- 
netz orkestras ir choras.

Naujas Lietuvių 
Programas

Transliuojamas per Leader 
Laundry Co., 1633-35 West 
43rd St. Telefonas Yards 4800, 
pradedant panedėlį Spalio 21 
d. 8:45 ryto. Malonėkite at
sisukti savo radio Panedėlį ir 
Seredoj 8:45 Stotis W. G. E. S. 
1360 kilocycles ir išgirsite pui
kų programą.

Programą ves Sophie Barčus.

vienas iš garsiausių negrų dai
nininkų, Paul Robeson.

Programą sudarys sekami 
numeriai:
1. Symphony No. 8 in B. Minor 

(“Unfinished”) 1 Movement 
Schubert 

General Motors Symphony Orchestra
(a) Light ..................... Sinding
(b) Homeland Mine Gretchaninoff
(c) Nobody Knows de 

Trouble I’e Seen
Arr. by Lawrence Brown 
Paul Robeson

(a) Variation from “La 
Source” ............ Delibes

(b) Adagio from “Faust”
Ballet ..................... Gounod

(c) Farandole from
“L’Arlesienne” Suite_ Bizet 

Debussy 
Orchestra
Burleigh 
Robinson

II.

III.

General Motors Symphony Orchestra
IV. Fetes ................... .......
General Motors Symphony
V. (a) ~

(b)
(c)
Lawrence Brown prie piano

VI. Second Hungarian Rhapsody
Liszt

General Motors Sympony Orchestra

Deep River
Arr. by H. T. 

Water Boy
Arr. by Avery 

Short’inn’ Bread Jack Wolfe
Paul Robeson

■v.
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: Bajorūnas
Mirė, spalių 17 d. 1935 m. 11:55 vai. ryto, sulaukęs pusės 

amžiaus. Kil6 iš Panevėžio apskričio, Ramygalos parapijos, Paši
lių kaimo. Amerikoj išgyveno 26; metus.

Paliko dideliame nubudime moterį Marijoną, po. tėvais Andri- 
jonaitė, 2 dukteris Zenajidą ir Stefaniją, 2 sūnūs Alfonsą ir Al
bertą, ir daug1 kitų giminįų, o Lietuvoj brolį Mykolą ir kitus 
gimines.., . :

Kūnas pašarvotas 12001 S. Halsted St. Tel. Pullman 0577.
Laidoituyės>iivyks antradienį, spalių 22 d. Iš namų 8:30 vai. 

bus atlydėtas į' Šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos painiai d oš už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. ' ■

Nuoširdžia,! kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažysta- 
mus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: '
poteris, Dukterys, $unus ir Giminės.

Patarnaują- laidotuvių direktoriui Syrewicze ir Sūnūs, Telefonas 
Cicero 294. 'V ;

Kazimieras
. * * v t i 1 ■ L ■ r

.ietuvoj brolj Mykolą ir kitus

Šešių Mėnesių Mirties Sukaktuvės

Marijonos Kasiliauskienės
Kuri persiskyrė su Šiuo pasauliu balandžio 21 d., 1935 m. 

Lietuvoje, Tauragės apskričio, Šilalės parapijos, Lentinės sodos.
Įvyks gedulingos pamaldos spalio 21 d. 7:30 vai. ryte, bus 

atlaikytos trejos Šventos Mišios, švento Jurgio parapipjos baž
nyčioje už velionės sielą. Kviečiamė visus gimines ir draugus į 
bažnyčią ant pąnjaldų. Taipgi ir į namus, 3364 S. Halsted , St.

šeši mėnęsipi suėjo kaip musų mylimos motinėlės žiauri mirtis 
atėmė gyvybę ir šiandien jau ilsisi. šaltuose kapuose amžinai.

Bet musų gyvųjų širdies skausmai neduos ramybės ir kol mes 
gyvi busime neužmirsime tavęs. * ■

Nuliūdę liekame Amerikojė,
Sūnūs Kazimieras ir Marti Veronika. Anūkas Jonas 
ir Brolis Antanas Galdikas, ir Brolio Supai

v. Antanas ir Jonas.- . ,
O Lietuvoje L

Keturi šunus ir Peniuos Dukterys,

Rytoj prasideda nauja 
serija General Motors 

programų
Kaip ir pereitą sezoną, taip 

ir šį rudenį General Motors kor
poracija transliuos simfonijos 
programus—per NBG—Natio
nal Broadcasting Company.

Programai prasidės rytoj 
vakarą, 9 vai. Chicagos laiku. 
Orkestrą diriguos žymus diri
gentas Erno Rapee, o dainuos

Crane Coal Co
5332 S. Longr Avė

BERGHOFF ALUS 
BRIDGEPORTE 

VIENINTfiLfl VIETA PAS t 
JOS. RŪTA 

3267 So. Halsted St.

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

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

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

PRINCESS TEATRE 
So. Clark prie Jackson 
Antra savaitė rodoma 

SOVIETU RUSIJOS FILMĄ 
“KAIMIEČIAI” 

25c iki 2 vai. kasdien

ir

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

FURNACE
TAISYMAS

DEGINIMU] PUODAI, kitur 
svarui 18c; musų < 
kaina A“v 
GROTELIAI, kitur svarui < 
2Oc; musų kaina ____
VANDENIUI VIEDRIUKAI/ 
kitur svarui 22c; 16^
musų kaina -------------
PELENAMS KRATYTOJAI, 
kitur svarui 22c; 
musų kaina -------------

Rankomis padirbti 
ACCORDIONS

Puikiausios rūšies, 
žemiausiomis kai- 
nomis. Pamaty- 
kit mus pirm ne- 
gu pirksite. Be ĮĮĮfjKĮtffgisi 
obligacijų. Eks- 
pertai mokytojai.
DYKAI KATA- IMM^ 
LIOGAS.

INTERNATIONAL MUSIC CO. 
1014 Blue Island Avė. Chicago

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englevood 5883-5840 

Dar gražiau, modernia 
kiau įrengta.

40%
PIGIAU

Mes turime pasirin
kimui pilną atakų 

VVHOLESALE IR 
BETAIL

Kitų Furnaee ir Boi
lerių dalys apkalnuo* 
tos proporcionaliai 
pigiai.

ACME FURNACE REPAIR 
PARTS CO. {2 krautuvės]

BOILERIŲ
DALYS
DŪMINĄS PAIPOS 

colių įlenkimas arba 
ipa_____________

colių įlenkimas arba 
_ ipa------------------------T*
O colių įlenkimas arba 
palpa------------------------
10 colių įlenkimas 45 tk 
arba palpa -------------

26 Gange Galvanlraotl.

7 I 
palpa
8 < ’
palpa

123 N HALSTED STREET 
l'el. Hevniai kci 0610

1010 ST. CHARLES RDAD, 
Fel. Msv’.voihI 22

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY r " "i . r - r. •

ALFABETO TVAKKOJB
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbiti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairių paprasti Ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių Čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Cianai 8500, Ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

ANGLYS
COAL

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING

PIONEER
Pocohontas Mine Run, tonas 

$7.40, perkant 5 tonų lodą
SHULMISTRAS BROS.

2405 W. 42nd St.
Phone Lafayette 6300

BOILERIAI
BOILERS

THE BRIDGĖPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogai reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaltuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorystts 
darbu. ■ *

8216 So. Halsted Street
TaL VTCtorv 4968. ’

BOILERIUS TAISOM IR 
veldinam

24 valandų patarnavimas.
GUARANTĖED BOILER AND 

WELDI$G SERVICE - 
3240 Sbuth Arčher Avenųd.

t vakarus nuo Ashland *Ave.

SHEET METAL DARBAS 
Bukit prisirengė pirm negu sniegas 

iškris
LEONARD ROOFING CO. 

3750 WaBace Street 
Tel. Boulevard 0250

GARSINKITĖS
2 blokai i va 

Tek”
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Chicagon Grįžęs J. Yuška Pasakoja 
Kaip Suliko Vaitkų Kaune

Praleido Lietuvoje du mėnesiu; Vaitkaus 
sutiktuvėse atstovavo chicagiečius

GRĮŽO KETVIRTADIENĮ

Praleidęs Lietuvoje du mė
nesiu, du nepaprastu mėnesiu, 
chicagietis Jonas Yuška, užva
kar sugrįžo pas savuosius.

Dalyvavęs Pasauliniame Lie
tuvos kongrese, gaspadoravęs 
Amerikos sportininkams Lietu
voje, o svarbiausiai, buvęs kau
niečių tarpe, kai Vaitkus atskri
do ir kai jį priėmė, p. Yuška 
turėjo nepaprastų dalykų papa
sakoti. Todėl, ketvirtadienio 
vakare Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St., ir susirinko 
minia draugų ir artimesnių 
žmonių, iškelti grįžtančiam 
puikias sutiktuves ir įdomybių 
išgirsti.

J. Yuška grįžo Chicagon 
Nickle Plate linijos traukiniu 
3:30 po pietų. Englewood sto
tyje, kur išlipo, jį sutiko p. 
Yuškienė ir būrys draugų ir 
bendradarbių.

Lietuvą p. Yuška apleido spa
lių 7 d., ir praleidęs porą die
nų Londone ir Berlyne, įsėdo 
į laivą “H de France” sp. 9 d. 
New Yorke buvo sp. 14 d.

Kelionę turėjo smagią, o pa
klaustas apie Vaitkų, p. Yuš
ka štai ką papasakojo:
Suvirš 50,000 laukė Vaitkaus

užbloktuoti lėktuvams 
bet jų pastangos buvo

tik nusileido lėktuvas

ranka rankon,' kad neprileist 
minios 
tako, 
veltui.

Kaip
kuriame skrido Vaitkus, minia 
su didžiausiu šauksmu “Valio”, 
“Valio” ir “Valio” ėmė grūs
tis, veržtis, sutrempė kelis ka
reivius ir pasileido per lauką 
prie lėktuvo. - ,

Didiesiems vyriausybės atsto
vams jau nebuvo galimybės pri
eiti prie lakūno. Jie stovėjo tri
būnoj ir žiurėjo, o minia žmonių 
pasigriebė Vaitkų, apkrovė ji 
gėlėmis ir pradėjo nešti, vis 
šaukdami nesavo balsais klyk
dami Valio Vaitkus.

Chicagietės vėliava Vaitkui

G. M. Discount Corporation
IR VĖL SIŪLO DIDŽIAUSIUS BARGENUS NAUJAI ĮGYTU 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE.
Musų automobilių kainos dar niekuomet nebuvo taip žemos, kaip dabar. 
Mes garantuojame, kad tokių žemų kainų niekur kitur nerasite.
Kiekvienas karas yra peržiūrėtas musų ekspertų inžinierių ir suteiks 
jums daug metų užganėdinimą ir patarnavimą.
Mes priimsime jūsų seną karą į mainus, o kitus lengvais išmokėjimais.
PLYMOUTH—Vėliausis 1935 De-

Luxe sedan. Ne daugiau 80 die
nų senumo, 90 dienų garantiją 
išdirbėjų ir musų. Taipgi 
1984, li/33 ir 1982 
DeLuxe sedanu .......

Metas tuoj visiems rašytis 
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS

Ofisas atidaras
O » į i i i . , . j , ' ' \

"irmadieniais, ketvirtadieniais visą 
"^?eną, o sekmadieniais iki 1 pp.

Kreipkitės:
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

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

CLASSIFIED ADS. I

Taipgi

OLDSMOBILE — Naujausias 1934 
DeLuxe sedan. Negalima at
skirti nuo naujo. Taipgi
1932 sadan kaip $*flQ C
naujas ......................♦ ■

NASH—Vėliausis 1934 DeLuxe 6 
sedan. Gražiausis mažas karas 
Chicagoj. Taipgi 1933 ir 
1932 sedanai ’275

PONTIAC—1934, 4 durų DeLuxe 
sedan, kaip naujas. Taipgi 
1932 sedan, *275

CHRYSLER—Vėliausis 1933 De- 
< Luxe sadan, beveik nevartotas. 

Pamatykit, kad įvertinus. Taip- 
gi 2 1932 «4OE

sedanai .............  I Ov
.11 Į II || II I I .,■■■■ ■ *—

HUPMOBILE—DeLuXe 1932 sedan 
perfect, neatskiršit 
nuo naujo ........ ...... favv

BUICK—yėliauąiš 1933 sedan, ne
galima atskirti huo naujo. 
Taipgi .2 1932 ir 2 
1931 sedanai po ........

FORD—Vėliausis 1934 sedan. Nau
jas . Taipgi 1933 ir 1932 se
danai ir Coupe, 5265

CHEVROLET — Naujausias 1934 
DeLuxe sedan. Nevartotas 
Turi trunk, knee action, air 
ratus. Taipgi 1933 5325 

.. ...... ............
, duos 

daug metų užganėdinimo. Mo- 
_  2, L J 1 * '.> nauji. 
Taipgi 1931 sedan $225 
tik ......    t

PLYMOUTH 1934 sedan, 
daug metu uzganėdinim 
toras ir tajerai kaip

GRAHAM 1934 sedan, taip kaip 
iš dirbtuvės ir 1932 A lt 
sedan,* tik ..... .... ... ....

REO — 1933 DeLuxe sedan, 
kaip naujas, $295

PACKARD—1931 DeLuxe šėdan, 
puikus karas, nevar- $9 A C 
totas ,tik ..... .... 1......

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliūbas 
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 dalykų aptarti. Taipgi nauji

I nariai išpildė aplikacijas kliubo ba
liuje, privalote atsilankyti dėl for- 
maliaus įstojimo.

\ Paul J. Petraitis, rašt.
Lietuvių Piliečių Brolybes Kliubo 

Amerikoj mėnesinis susirinkimas at
sibus nedėlioj spalio 20 d. 1935 m. 
1 vai. po pietų Jono Garbužo svet., 
3749 So. Halsted St. Prašom vi
sus narius atsilankyti, bus daug 
svarbių reikalų dėl aptarimo, taipgi 
nauju nariu atsiveskit dėl prisira
šymo. W. Didžiulis, prot. rašt.

TAUTIŠKOS PARAPIJOS 
PASILINKSMINIMO 

VAKARAS 
įvyks

NEDĖLIOJ. SPALIO 20 : 
PARAPIJOS SVETINĖJ 

3501 S. Union Avė. 
Pradžia 7 vai. vak. Kviečia 

PARAPIJOS KOMITETAS.

D..

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Beno ir strunų instrumentų --------------

$175 piano accordion special .... $90 St. 1 lubos. 
$18 Albert konrnetas—klernetas $6.50--------------
$35 Boehm Clarnet Co. sax. 

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

Gitara $4.50. Visi bubnai.
GOLDSTEIN MUSIC SHOP 

914 Waxwell St.

Furnished Rooms
ANT RENDOS 2 kambariai dėl 

dviejų vaikinų, šiltas vanduo, gera 
transportacija. 4205 S. Rockwell

$20
$45

RENDON kambarys merginai ar 
vaikinui 3218 So. Lime St. Telefonas 
Boulevard 3444.

KASTANTINKA, geram stovyj, 
parduosiu arba mainysiu į mažą au
tomobiliu. Jei reikės, pridėsiu ir 
cash. Galima matyti subatoj ir 
panedėlyj visą dieną. 1609 N. Kil- 
bourne Avė., 1 lubos.

ŠVIESUS frontinis kambarys ren- 
don merginai ar moterei. Gali ir vir
tuve vartoti. Ateikit subatoj nuo
2- jų po pietų, o nedėlioj visa diena,
3- čios lubos, iš priekio.

903 W. 35th St.

Miscellaneous t‘or Sale
(vairus Pardavimai

IŠSIRENDUOJA kambarys, apšil
domas, prie mažos šeimynos, pigiai 
ant 8-čių lųbų, iš užpakalio.

3402 So. Lituanica Avė.

Nuo pat ryto, sp. 2 d., pra
dėjo važiuoti automobiliai, mo- 
torcikliai, autobusai ir sunkve
žimiai j Aleksoto kalną, kur 
randasi Kauno aerodromas. 
Taipgi sekė paskui minios žmo
nių, kuriai neužteko transpor- 
tacijos priemonių. Apie antrą 
valandą jau buvo susigrūdę a;r- 
porte apie suvirš 50,000 ,žmo- 
nių, kurie su džiaugsmu laukė 
pasirodant lėktuvo’ su leitenan
tu Feliksu Vaitkum.

Organizacijų atstovai laikė 
iškėlę savo vėliavas, o pavie
niai asmenys laikė rankose bu
kietus gėlių. Ir visi iškėlę gal
vas dairėsi ar kur pamatys at
skrendant lietuvių herojų.

Vaitkui, tarp valstybės atsto
vų. ..Minia sviedžia į jį gėles 
ir trumpam laikui praslinkus, 
jo jau nebuvo galima matyti. 
Ponia Tubelienė uždeda Vait
kui ant pečių tautinę vėliavą. 
(Tą vėliavą numezgė ir Vait
kui padovanojo melrcfsparkie- 
tė, p-lė Navickaitė. — Red). 
Vaiktus taria kauniečiams pir
mąjį savo žodį. Minią nutyla, 

esu nepaprastai paten- 
atvykęs Lietuvon, šir- 
dėkoju4 visiems lietu- 
materialiai ir moraliai

“Aš 
kintas 
dingai 
viams
šį mano žygį rėmusiems. Gaila 
kad neatlėkiau su Lituanica 
II, bet džiaugiuosi, kad sveiką 
sprandą turiu. Aš nesitikėjau 
tokio priėmimo...”

Po Vaitkaus kalbos, jį svei
kino susisiekimo ministeris p. 
Stanišauskįs, Kauno majoras 
Merkys, aviacijos pulkininkas 
Gustaitis, Amerikos konsulas, 
prof. žemaitis, o aš buvau pa
kviestas sveikinti Vaitkų 
Altass vardu.

Tragedija” airporte

MES TURIME 1928, 1929 ir 1930 FORD, CHEVROLET, BUICK, NASH, 
STUDEBAKER, MARMON, OLDSMOBILE, REO, AUBURN, kurie 
buvo įmainyti j musų naujai jgytus automobilius. Visi 
kainos yra $10.00 iki $65.00 NE DAUGIAU!
PASINAUDOKIT ŠIA PUIKIA PROGA DABAR.
KARĄ DABAR! ,
Musų krautuve atdara kasdien, taipgi nedėliomis iki

yra geri. Jų

PIRKIT SĄU

PERDAUG SVERTI PAVOJINGA J U S V 
SVEIKATAI

Numažinki! svori saugiai su 
METABOLIN

Dykai medikais egzaminacija ir patarimas. 
Keturių savaičių gydymas kainuoja tik 
$5.00. Telefonuoklt, rašykit arba atsišaukit. 
Metabolin Laboratories, 
601 NORTH STATE STREET. Chicago, III.

Phone Delaware 0557

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 esatem mink .................

Ir daug kitų, 
kailiukų scarfs nuo .... $3 iki 

Ekonomijos sekcijoj. 
' MILLER FUR CO., 
166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

Jackettes
46

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

$150
$8

$18

ŠVIESUS, švarus, frontinis kam
barys vienam; prie mažos Šeimy
nos. Su valgiu ar be valgio. 3419 
S. Union Avė., 2 lubos.

ANT RENDOS kambarys dėl vai
kino ar merginos apšildomas su vi
sais patogumais, 4233 S. Rockwell 
St. 1 lubos. ’

RENDON 2 fumišiuoti kambariai 
merginai ir virtuvė. Telefonuokite 
iŠ ryto arba vakare po 6. Tel. 
Hemlock 9258.

9 vai. vakare.

G. M. DISČOUNT CORPORATION
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road)

ATSIMINKITE MUSŲ NUMERI I

Pirmadienį “N-se” 
Vaitkaus paveikslai 
iš Kauno ir Airijos

Pirmadienio ir vėlesniuose 
“Naujienų” numeriuose tilps ei
lė lakūno Felikso Vaitkaus pa
veikslų iš Kauno ib iš Airijos. 
Kauno paveikslai yra sutiktu
vių airporte, Vaitkaus 
tikimo komitetu ,etc.

Paveikslai iš Airijos 
Vaitkų nelaimei įvykus 
gadintos “Lituanicos II

SU .SU-

parodo 
ir ap- 

’ vaiz-

Personai
Ašmeną Ieško

MARY IR JOHN BERTAŠIUS 
iš Cicero, Illinois prašomi prisiųsti 
savo antrašą — Noriu su jais susi
žinoti -laiškais; jei ne jie patįs, tai 
jei kas žinote jų antrašą praneš
kite.

RENDON kambarys dėl vaikino, 
garu apšildomas, su visais patogu
mais, 3356 S. Halsted St.

Business Chances
ĮPai^avimui ĮSizniai

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

CLASSIFIEDADS
Box 339, 

1739 So. Halsted St.

Specialiai jrengtoj estradoj 
pradėjo rinktis ir Lietuvos vy
riausybės atstovai. Atvyko su- 
sisiegimo ministeris, p. Stani- 
įjąuskafc, L.A.K. pirmininkas 
prof. žemaitis, adv. R. Skipitis, 
inž. Šakenis, Amerikos konsulas 
J. Wetman, Lietuvos karininkai, 
o jų žmonos atnešė bukietus 
gėlių. Kiek vėliau atvyko ir 
Kauno miesto majoras Merkis, 
pulkininkas Gustaitis ir aš. 
Paskui vyriausybės atstovus se
kė apie šimtas penkiasdešimts 
laikraščių reporterių, kino kro
nikų ir keli šimtai fotografų.

Minioje buvo girdima tik vie
nas žodis “Vaitkus”. “Vaitkus”, 
Vaitkus atskrenda”. Bet lėk
tuvų nei Vaitkaus dar niekur 
nebuvo galima matyti. Tik po 
kiek laiko horizonte pasirodė 
juodi taškai, kurie besiartinda
mi išaugo į septynis lėktuvus. 
Vienas lėktuvas skrido pirma 
kitų. Taip buvo suprasta, kad 
jame skrenda Vaitkus.

Minią negalėjo suvaldyti
Lėktuvams artinantis arčiau 

prie aerodromo, minioje pradėjo 
kilti didesnis entuziazmas, gar
sesnis šauksmas, “Vaitkus at
skrenda.” Kada lėktuvai atskri
dę apsuko Kauno miestą ir pra
dėjo leistis žemyn, minia tie
siog nesusivaldė šaukė, klykė 
“valio”. Kai iš pirmojo lėktuvo 
pasirodė į juos mojuojanti ran
ka, kauniečiai pradėjo sviesti 
oran kepures, gėles ir ką kas 
tik turėjo, savo rankose nuo 
kepurių, lazdų, skepetų ir gėlių 
pasidarė tiršta ore.

Lėktuvai leidosi, o žmonių 
minia vis veržėsi toliau aero- 
droman. Policijos ir kariuome
nės trys eilės laikėsi susitvėrę

Man pratarus žodžius, “šis 
didvyris, nugalėtojas Atlanto...” 
estrada susiubavo ir staiga lū
žo ir visi nugramzdėjom ke
turias pėdas žemyn, tik vienas 
Vaitkus pasiliko bestovįs ant 
kampuko. Vėl minioj pasigir
do šauksmas, “Dabar gerai, la
bai gerai, kad mes galim ma
tyti Vaitkų, Valio, Valio Vait
kui!”

Kai iš po estrados išsikrapš- 
tėme, visi sveikinimai buvo 
baigti. Vaitkų įsodino į pui
kiai gėlėmis išpuoštą automo
bilį ir pamažu pradėjo važiuo
ti į miestą. Aplink jį žmonių 
minia atrodė lyg milžiniškas 
skruzdynas. Autęmobilius prCL 
žmones negalėjo prasiskverbti. 
Nuo aerodromo iki Lietuvos 
viešbučio ėmė dvi valandas nu
važiuoti. Visu keliu sekė mi
nia šaukdama valio. Policija 
stengėsi praskinti kelią, bet pa
stangos veltui. \ Bet šiaip taip 
Vaitkų nuvežė iki viešbučio, 
bet čia vėl keblumas—negalėjo 
įeiti vidun.

Minia susigrūdo ir nebuvo 
galima pro ją prasimušti. Ne
galėdami jos prasklaidyti, pa
lydovai nuvažiavo keletą bliokų 
į šalį ir privažiavę prie šoninių 
durų įleido Vaitkų vidun.

—F. Bulaw
(Bus daugiau )

Apskųstas ir suimtas 
už neatsargų 

važiavimą

Paveikslus Įeit. Vaitkus at
siuntė per mfįlonę p. J. Yirškos.

Šios moteriškės nori 
tikėti, kad jos nebe- 

ginėjo veltui

nioje Del Prado viešbučio. Crys- 
tal salėje ,prie 53-čios ir įlydė 
Park bulvaro,. Pakvietusios 
George Stephens Rėvelers pa
rūpinti muriką šokiams, ir pa- 
siryžusios paskirti, vakaro pelną 
Oak Forest prieglaudos lietu
viams seneliams, rengėjos ti
kisi daug publi^ęs. ,

Judėjusios , Jcįąųvon galvas, 
rengimo komisjįįęą narės jas 
suko, galvojo, i^asdamos nau
jus budus kaip maloniai priimti 
ir linksminti svečius. Iš ankšto 
galima spėti, kad jos išgalvojo 
ką nors gero, tacį tie, kurie at
silankys, laiko nesugaiš.

Rengimo komisiją sudaro: 
pirmininkė p. M, J. Kiras, pp. 
G. Giedraitienė, A. Stephens, 
Insodienė ir Vizgardienė ir jos 
visus maloniai kviečia atsilan
kyti.

Pradžia 8:30 v. v. Įžanga 1.00.

Automobiles
SPECIALIS BARGENAS

NASH — 1931, 4 duru sedan $225 
SHEVROLET 

sedan ....
FORD — 1930, 4 durų sedan ....
PAIGE — 1928, 4 durų sadan....

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

Ne vien bėginėjo, bet ir sunkiai 
dirbo: šiandien jos pasirodys

Dirbusios, prakaitavusios ir 
bėginėjusios per kelias savaites, 
Chicagos Lietuvių Moterų Kliu- 
bo narės, šiandien pasirodys 
publikai su savo pirmu sezono 
parengimu.

Tai bus taip vadinami “Ru
dens šokiai”, kurie įvyks puoš-

Sutiko Kaune Vaitkų

1930, 4 durų
$165
$175
. $45

MATYKIT MUSU AUTOMOBILIUS 
IR PALYGINKIT KAINAS

Essex 1929 chalenger 
La Šalie, Sedan 1931 
La Šalie, Sedan 1929 . 
Nash 
2 Packards 1929 Each ...
2 Packards 1929 Standard 
Reo Royal 1929 ...............
Studebaker Coupe 1930 . 
Oldsmobile 1929 ...............
Chevrolet 1928 ..................

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

Triangle 77.16
Matykit Mr. Carine.

- Sedan 1928

$75.00 
$845.00 
$195.00

$45.00 
$165.00 
$145.00

$95.00
$95.00
$95.00

. $65.00

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

2511 Milwaukee Avė. Bpl. 4845

IEŠKAU darbo tavernoj arba prie 
namų. . Esu 45 m. senumo, gera 
darbi'jnįnkė* Katrina Pocienė, 308 
Kensington Avė.

PARSIDUODA Tavern pusS arba 
visą. Biznis išdirbtas gerai, prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos. \

10744 So. Michigan Avė.

Parsiduoda baras geram stovyj, 
pigiai. Tel. Republic 7928, 7253 Šo. 
Western Avė.

IEŠKAU darbo prie namu arba 
ant farmos. Esu pavienė. Taipgi 
esu patyrus dirbti prie biznio, šau
kite Anna Crawford 5980, 3716 W. 
13 St.

—o—

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, labai geroj vietoj, dėl ramios šei
mynos pragyventi. Parudosiu pi
giai arba renduosiu.

3111 So. Halsted St.

IEŠKAU darbo i tavern už por
teri arba prie baro. Esu patyręs. 
3454 So. Halsted St. Boulevard 8989.

—O—

RENDON kambarys apšildomas, 
prie mažos šeimynos, arti gatve
karių; vaikinui ar merginai. Bun- 
gąlow. 7042 S. Campbell Avė. _

.......... i į. N |

ŠVARI moteris ieško darbo prie 
namu ar tavern. Rašykite Box 336. 
1739 So. Halsted SU, Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nč. Biznis išdirbtas per 10 metu, 
pigiai — lengvu išmokėjimų. 246 S. 
13th Avė., Mąywood.

i

Partners Wanted
Pusininku Reikia Farms for Sale

Ūkiai Pardavimui
IEŠKAU pusininkes ar pusininko 
Taverno bizni,

7021 So. Stoney Island Avė.
204 AKERIU farma mieste. Tin

ka dėl lotų, mašinos, galvijai, javai. 
Parsiduoda dėl mirties šeimynoj. 
Brs. Paul Lynch, Box 3, Carney, 
Mich.

IEŠKAU pusininko į Tavern su 
$800.00.

Delaware 3962

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia

—o—

P. Millerienė sveiks
ta; jau namie 
riš ligoninės

Keletą dienų atgal iš Grant 
ligoninės namo grįžo p. Pet
ronėlė Millerienė, kuri susirgu
si turėjo pasiduoti operacijai, 
žymiai pagerėjusi, ji apleido 
ligonbutį, bet namie dar turės 
pagulėti kurį laiką.

P. Millerienė yra garsioji ra- 
dio “Makalienė” ir nepavaduo
jama narė įvairių musų sce
nos grupių. Ji yra ir “Birutės” 
choro narė.

Ligonę galima rasti adresu, 
1515 North li-ving avenue.

Business Service 
    Bizmo Patarnaviinas 
UNIVERSAL STORAGE

V. BAGDONAS, Sav. 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving
3406 S. Halsted Street

Phone Yards 8408

SALESMONAI pardavinėti %, J 
ir 2 akerių žemės plotus. Taipgi 
didesnės, 20, 40 ir 100 akeriu ūkės. 
Patyrimas pardavinėjime žemės ne
reikalingas. Turi turėti automobi
lių ir būti gerai apsirengė.

H0WARD W. ELMORE CO. 
Kambarys 528, 

29 S. La Šalie St.

PARDAVIMUI didelė karvių ir 
pieno farma su visu staku ir ma
šinerija. Mainysiu ant miesto na
mo arba parenduosiu ant pusės lie
tuviui, kuris supranta pieno bizni.

Atsišaukite
WALTER RUSINSK1 

519 S. Irving Avė. 
—o—

120 AKERIU, geri namai, 10 gal
viju. 2 arkliai, pora kiaulių. 100 viš
tų, mašinos. Kaina $3,300.

3037 Throop St.

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

REIKALINGAS porteris i Taverna. 
Pavienis ir švarus. Valgis, guolis, 
ir laundry. Blaivus ir angliškai 
kalbantis. Preibis, 872 E. 71 St.

—O—

PRANEŠIMAI
Apie 3000 lietuvių 
Vyrų ir moterų 
Yra nariais

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ar Tamsti esi nariu? 

Jeigu nesi, tai kodėl?
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 

Konkursas baigsis spalio \31 d.

ryto iki piet.
LANDLORDS BUREAU ^F 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

REIKALINGAS patyręs shear- 
manas operuoti N. 3 šyreri kirpi
mui automobilių geležies. War- 
shawsky and Co. 1920 S. State St.

TAISYKITE SENUS NAMUS,
Mes esame patyrė per ilgus me

tus. Taisome, dengiame visokių 
rūšių stogus, sidingus už prieinamą 
kainą.

JOE LILEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

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

Real Estate For Sale
Namai-ŽemėPardavimui

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

Bridgeporte
Simano Daukanto Federal 

Savings and Loan 
Association

2202 W. Cermak Road

For Rent

Financlal
Finansai-Paskolos

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

PARDAVIMUI 5350-52 South Hal
sted Street 2 Storų ir 4 flatų mūri
nis namas. Pečiais apšildomas. Ren- 
dos neša $115 i mėnesi. Viskas pa- 
renduota. MorgiČius $4250. Leng
vais išmokėjimais. Paaukausiu 
equity už $3750.

HARMON BROS.
5423 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9485

NORIU GAUTI $6,500 pirmą 
mortgičių ant $30,000.60 namo. Na
mas yra 6 flatų, 2 štoru ir randasi 
Ashland Avė. ir 67th St.

JOSEPH STONIS, 
6519 So. Justine St. 

Antros lubos.

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

2 FLATU mūrinis, viškos. Kai
na $3,900.

3135 So. Lawndale Avė.

Jonas žalneraitis, 21, 1930 S. 
Union avenue, buvo suimtas pn 
varantu už laužymą automobi- 
lių trafiko teisių. Varantą iš-'ky vedėjas, kuris dalyvavo 
ėmė vienas Gus Macaluso, 1642 Vaitkaus sutiktuvėse Kaune. 
West 13th Street. Bus pašauk-, Užvakar jis grįžo r _ 
tas j teismų spalių 25 d. (žiur. žinią). * »

Jonas Yuška, ALTASS dar
buotojas ir Chicagos sportiniu

SIUSKIT PER.
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir
Ji, ... . .

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

DIDELIS BARGENAS, mažas na
melis West Lawn, parduosiu labai 
pigiai arba mainysiu ant 2 plečiu, 
šaukite Republic 9599. Frank Rid- 
lauskis, 4309%' W. 63 St

4*

Chicagon.1 . » * . . . I *
1 taip pataria Lietuvos bankai.

I IŠPARDUODAME BARŲ 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 pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES z 

1900 S; State St. CALumt 5269.

ANT RENDO^ 4 kambariu flatas, 
1-mos lubos. Renda pigi, gražus 
ruimai, naujai išdekoruoti, pečium 
šildomi, 3300 Hamilton Avė.

5613 S. FAIRFIELD AVENUE. 
bus atdaras nedėlioj tarp 1—4 vai. 
po piet, 5 kambarių mūrinis bunga- 
low, fumace apšildomas. Kaina 
$3500. Reikia turėti $2000 cash.

t® ■

ANT RENDOS 4 kambarių flatas, 
maudynės, 
gatvekarių, 
1 lubos.

elektriką, blokas nuo
4211 S. Campbell Avė.

PARSIDUODA namas Brighton 
Parke 4 ir 5 kambariai, 2 karų ga- 
radžius. Kaina $2200. Atsišaukit 
3218 So. Lime St Tel. Boulevard 
3444.
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