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Italai Prisirengę Dideliam Mušiui Ties Makale
Ethiopai Apsupo 

500 Italų
Italijos laivai varomi lauk iš Anglijos portu

Mussoliniui dar negana kariauti

Italai mato keturias Gofai butų išpjovę 
ethiopų armijas svetimšalius Ababoj

ASM AR A, Eritrėjoj, spalio 
19.—čia gauta žinių apie ethio 
pų prisirengimus visuose fron
tuose. Iš Adis Ababos į Ha
rarę atvyko daug automobilių 
prikrautų amunicijos. Ras Na- 
sibų, ethiopų generolas, trau
kia į Hararą su šimtais mulų 
irgi apkrautais amunicija.

Kitas ethiopų generolas Ras 
Dėstą Demtu su 120,000 kariuo
menės eina iš Alberos prieš ita
lų generolą Graziani Samolių 
žemės fronte. * Ras Destos žy
gis busiąs sunkus, nes italai 
nesigailės jam bombų ir jie 
kontroliuoja kelius ties Dolo.

xDar vienas ethiopų generolas 
Ras Astanossen^emkš su >armi 
ja Uollo apskrity -'arti- italų 
Samolių žemės sienos.

Ras Seyumas vis daugiau 
kariuomenės sutelkia aplinkui 
Makalę. Veinok italai bombo
mis sunaikino jo amunicijęs 
sandėlį.

Italai pabaigė tiesti kelią nuo 
Adigrato į Adagahamusę 12 
mylių ilgumo.

ADIS AB AB A, Ethiopijoj, 
spalio 19 d.— Gofos giminės 
karingi vyrai buvo susitarę at
eiti į Adis Ababa ir čia išpjauti 
visus svetimšalius^ neišskiriant 
nei amerikiečių. Apie tai suži
nojo Ethiopijos karalius ir tuo- 
jaus paliepė sustabdyti gofus. 
Gofų armija jau buvo beatei
nanti prie Adis Ababos. Te; 
čiaus imperatoriaus kareiviai 
juos pasitiko ir neįleido į mies-

Gofai yra tikrai laukiniai ka
riai. Jie tik savo gentės vadą 
pripažysta ir nelabai paiso im
peratoriaus.

Susidaužė septyni 
italų aeroplanai

Ethiopai Makaleje 
gauna moderniškų 

ginklų

ASMARA, Eritrėjoj, spalio 
20 d.—Mussolinio žentas grafas 
Ciano pranešė, kad septyni ita
lų aeroplanai susidaužė. Prie
žastis ta, kad kalnuose yra 
retesnis oras ir neatlaiko nu
sileidžiančio aeroplano. Aero
planai turėjo nusileisti 7,900 
pėdų augštumoje, kur oras yra 
labai retas, taigi aeroplanai tu
rėjo pulte pulti žemėn.

VAITKUS TARP KAUNIEČIŲ
f ' ■ 1 ' . . .

Lakūnas Feliksas Vaitkus (viduryje, pirmoj eilėj) Kaune, tarp Sutikimo Komiteto narių, • i
žymių kauniečių ir laikraštininkų.

Sėdi, iš kairės į dešinę, pulk. Saladžius, architektas Landsbergis, p. Dilba, prof. K. Šleže
vičius, geležinkelių valdybos pirmininkas, inž. Stanaitis, adv. R. Skipitis, Lietuvos Aero Klubo 
pirmininkas, prof. žemaitis, lakūnas Vaitkus, Kauno majoras Merkys, J. Vileišis, pulkininkas 
Gustaitis, vilnietis A. Valaitis, p. Kinaitis,

Stovi, iš kairės į dešinę: Vaitkaus palydovas, p. Kološka, majoras Januškevičius (kuris 
Vaitkų perlėkdino iš Klaipėdos į Kauną), p. Bulota, chicagietis J. Juška (žiur. žinią); prok. J. 
Kalvaitis (Chicagos konsulo, A. Kalvaičio brolis), “Lietuvos Žinių” atstovas J. Kardelis, Šaulių 
Sąjungos atstovas p. Daudžvardas, “Lietuvos Aido” korespondentas, A. Gricius, p. Latvėnas, 
Kalnėnas, kap. Mitaja, P. Dailidė ir p. Morkus.
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Anglija nepulsianti Sankcijos ‘ priimtos,
Italijos atskirai Italijon galima bus 

vežti tik maistą

Žemės drebėjimas 
Montanos sostinėj

Subirėjo daug triobesių. 
Nuostoliai siekia 

milionus
HELENA, Montana, spalio 

19.—čia įvyko smarkus žemės 
drebėjimas, žemė purtėsi neL 
180 sykių.

Helenos miestas turėjo daug

nuostolių. Dvi mokyklos tapo 
beveik visiškai sugriautos. Vie
na tik ką pastatyta ir kaštavo 
$250,000. Trys Union kolegi
jos namai buvo apgriauti ir juos 
reiks išnaujo statyti. Algerios 
vardo bažnyčia beveik visiška: 
tapo suskaldyta, taip kad 
pataisyt nebus galima, o ji kai
navo $1,000,000. Daug kitų 
namų apardyta.

Du žmonės užmušti, septyni 
sunkiai sužeisti ir daug lengvai 
sužeistų.

Kas Yra Tie Ethiopai

ADIS ABABA, Ethiopijoj. 
spalio 20 d.— Ethiopijos val
džia šiandien paskelbė, kad 
Ethiopijos armija yra koncen 
truojama ties Makale, čionai 
ethiopai bandys sulaikyti fa
šistiškus užpuolikus.

Norint ateiti j Makalę iš šiau 
rėš, reikia lipti prieš kalnus. 
Iš šitų kalnų ethiopai galės 
lengvai šaudyti į einančius ita
lus. Paimti šituos kalnus bus 
be galo sunku, beveik negalima.

Ethiopijos armijai pradėjo 
ateiti vis daugiau amunicijos. 
Moderniškų kulkosvaidžių ir 
šautuvų kartu su amunicija at
eina iš Amerikos, Belgijos ir 
čechoslovakijos. Iš kitų vietų 
gaunama senesnių ginklų.

Ties Makale ethiopai nestovi 
krūvomis, bet plačiai išsiskirstę, 
kad į juos negalėtų šaudyti iš 
aeroplanų.

Ethiopijos karalius su panie
ka žiuri į bombardavimą iš 
aeroplanų. Sako, tai bailių ka
riavimo būdas. Tegul, sako, 
italai stoja persiimti vyriškai. 
Ir turėdamas pinigų jis sako 
aeroplanų bomboms mėtyti ne- 
pirksiąs.

Ethiopiją turi apie, pusę tu
zino vidutiniškų žvalgybos ae
roplanų.

Anglija veja lauk 
. italų laivus

LONDONAS, Anglijoj, spalio 
20 d.—Iš Anglijos kolonijos 
Rytų Afrikoje vardu Kenya at
ėjo žinių, kad kolonijos valdžia 
paliepė Italijos garlaiviui tuo- 
jaus apleisti Mombasos portą. 
Laivas buvo priverstas apleisti 
portą, dar nespėjęs susikrauti 
važmą. Garlaivis krovėsi mais
tą, gazoliną ir šieną, kad nu- 
vežus tai į Mogadiscio portą, 
kurs randasi italų Samolių že
mėje. Tik dalis važmos buvo 
sukrauta į garlaivį/ kada laivo 
kapitonas gavo paliepimą ap
leisti portą.

Anglijos valdžia išleido visuo
tiną paliepimą, kad Italijos ko
merciniai laivai į 24 valandai 
apleistų portus visose Anglijos 
kolonijose.

Ethiopai apsupo 
500 italų 

DESSYE, Ethiopijoj,
20 d.—Netoli nuo kalno 
Ali Danakilo apielihkės
pai apsupo ir atkirto nuo jų 
armijos tarp 500 ir 700 italų. 
Danakiliečiai onn
italų 
nūs,

sausio 
Mussa 
ethio-

RYMAS, Italijoj, spalio 19. 
— Apie ką kalbėjosi Anglijos 
ambasadorius Sir Eric Drum- 
mond su Iltalijos premieru Mus- 
soliniu, yra paaiškinta oficia
liame pranešime. Anglijos am
basadorius užtikirnęs Mussolini, 
kad Anglija neketina užpulti 
Italijos, o darys tik tiek, kiek 
tautų sąjunga yra nutarusi ir 
kartu su kitomis valstybėmis.

Italijos valdžios žmonės sako, 
kad buvęs pavojus karo Angli
jos su Italija, bet dabar tas 
pavojus praėjęs.

Franci jos premieras Lavai 
daro visokius pasiūlymus, kaip 
pasidalinti Ethiopiją, kad visi 
butų patenkinti.

Kada jau palengvėjo reikalas 
su Anglija, Mussolini ir vėl 
gali pradėt smarkų Ethiopijos 
puolimą. Ateina pranešimų, 
kad. ethiopai renka į krūvą di 
dėlę armiją ties Makale, 65 my
lios nuo Audovos. Italai-gi jau 
prisirengę maršuoti tolyn prie 
Makalės.

Ryme yra sakoma, kad Ang
lija sutikusi ištraukti dalį sa
vo kariškų laivų iš Viduržemio 
juros. Tečiaus iš Londono ži
nia sako, kad Anglija laikysian
ti Viduržemio juroje didžiumą 
savo laivyno.

Italija iš savo pusės žadėjo 
ištraukti dalį kariuomenės iš 
Libijos./

Pasikalbėjimai apie tai tarp 
Anglijos ir Italijos eisią toliau.

GENEVA, Šveicarijoj, spalio 
19 d.— Tautų sąjunga priėjo 
prie sutarimo kaip boikotuoti 
Italiją. 52 tautos pasižadėjo 
tą sutarimą pildyti. Tautų są
junga bandys prikalbinti ir 
Ameriką, kad prisidėtų prie 
Italijos boikoto.

Nei viena valstybė negalės 
nieko pirkti, kas tik yra pada 
ryta Italijoj ar iš Italijos at 
vežama. < Parduoti savo tavo- 
rus Italijai labai reikalinga, nes 
iš to ji gauna pinigų karui 
vesti.

Iš kitos pusės, nei viena iŠ 
52-jų valstybių negalės parduo
ti Italijai visokiausių jai reika
lingų daiktų, kaip tai, arklių, 
asilų, mulų, verbliudų, gumos, 
aluminumo,, geležies ir visokių 
kitų metalų. .

Toms tautoms, kurios pildy 
damos šį nutarimą, turės nuo
stolių, tautų sąjungos komite
tas su j ieškos rįnkas kitur, o 
taipgi parūpins kredito ar pa
skolų.

Tautų sąjungos komitetas iš 
aštuoniolikos narių prižiūrės, 
kad sankcijos butų pildomos ir 
jeigu reiks pasiūlys naujų sank
cijų. ■ ■ ’

Sankcijų vykinimas turi pra
sidėti spalio 31 dieną. Taigi 
Mussolini dar turi dvi .savaites 
apsirūpinti visu 'kuo, arba ap- 
sisvarstyti.

Tiktai

sankcijas arba bando jų vyki- 
riimę nutęsti. ‘

Sankcijos nebėįleis Italijon 
svarbiausių karui reikalingų da
lykų. Vienok Italijon galės 
būti vežamas maistas, nes jis 
reikalingas visiems žmonėms.

Mirė žymus Anglijos 
Darbo Part. vadas 

A. Hendersonas
LONDONAS, Anglijoj, spa

lio 20 d.—šiandien čia pasimirė 
Anglijos valstybės vyras, Dar
bo Partijos vadas Arthuras 
Hendersonas, pasaulio nusigink
lavimo koferencijos preziden
tas.

Hendersonas mirė sujaukęs 
72 nietų amžiaus už mėnesio 
po sunkios operacijos.

Gimęs GJasgove rugsėjo 12, 
1863 metais, iš neturtingų tė
vų, Arthuras Hendersonas, jau
nas būdamas, dirbo kaipo gele
žies darbininkas ir kaipo gele
žies unijos atstovas atseikė va
dovaujamos vietos Anglijos 
Darbo partijoj ir visos šalies, 
o taipgi ir pasaulio politikoje.

Kada Darbo > partija paėmė 
valdyti Angliją, Hendersonas 
buvo vidai.’s reikalų ministeriu. 
Antrame Darbo partijos kabine
te 1929-31 metais Hendersonas 
vedė užsienio reikalus ir pasi
žymėjo kaipo taikos vykintojas. 
Už pasidarbavimą pasaulio tai
kai 1934 metais jam buvo 
teikta Nobelio dovana.

.4

SU-

ROUND GROVE, III., spalio 
19.—Mrs. Herold McKee jau 
devynios dienos kaip žiovauja 
be sustojimo, ir daktarai ne-
randa jai pagelbos

italų ir suėmę du mulų karava
nus, kurie nešė maistą italų 
armijai.

Apsupti italai turi dvi tankas 
ir iš jų. šaudo į ethopus. Jie vi
sta mažai 
maisto.

teturi vandens

Ethiopai atmušti
ASMARA, Eritrėjoj, spalio 

20 d. Ties Omageru ethiopai 
padarė netikėtą užpuolimą ant 
italų kolonijos, bet buvo Atarti 
ti su dideliais nuostoliais. Dau
gelis ethiopų pasidavė neleis

Tiktai trys valstybės kalbėjo 
prieš sankcijas, ''tai Austrija, 
Vengrija ir Albanija. Šveicari
jos ir pietinės Amerikos vals
tybių atstovai davė neaiškių 
pastabų. Ką jie norėjo pasa
kyti, niekas nesuprato.
•x' Sovietų Rusiją Atstovauti at
vyko pats užsienio miriisteris 
Maksimas Litvinovas. Smarkioj 
kalboj jis užrėžė

ir

toms vals

Italijos armija s 
1,200,000 vyry

sieks

RYMAS, Italijoj, spalio 19 d. 
■—Italija šaukia 1915 metų kle- 
sos vyrus į armiją. Tas pa
didins Italijos kariuomenę 
300,000 vyrų. Italija neužilgo 
turės armiją susidedančią iš 
1,200,000 kareivių.

STRAIPSNIS IV.

Seniausi krikščionys
Išskyrus koptu‘3, pasauly tur 

būt nėra senesnės krikščioniš
kos tautos už ethiopus. Anksti 
ketvirtame šimtmety ethiopai 
patapo krikščionimis. Jų pir
mutinis vyskupas buvo Fremen- 
tius, kurį įšventino į vysukupus 
šventas Athanasius iš Alexand- 
rijos 330 metais.

Ethiopai, kaip buvo, taip ir 
iki šipl paliko, tiktai krikščio
nimis. Jie nėra nei katalikai, 
nei protestonai, nei pravosla
vai. Europiškos krikščionybės 
sūsiškUįdymas ;j ų - Visai nepa ? 
liete, jt « * ' <■

Ethiopai laikosi koptiš- 
kos bažnyčios

Ethiopų religija ir bažnyčia 
yra koptiška, tokia, kokią pir
mieji krikščionys turėjo.

Čia tenka tat paaiškinti, kas 
yra tie koptai ir jų koptiška 
bažnyčia.

Koptai yra niekas kitas kaip 
egiptiečiai. Europoje egiptie
čius pradėjo vadidnti koptais 
tur būt 14-me šimtmety— iš 
nuogirdos ir iš tamsumo. Mat, 
arabai egiptiečius arba egiptus 
vadino kibtais arba kubtais, 
savotiškai sutrumpinę graikiš
ką žodį aiguptoi. Europos mi- 
nykų ausyse iš kubtų pasidarė 
koptai. Taigi dabar vietoj egip- 
tų ir egiptiečių turime koptus.

Pirmieji krikščionys
Egiptiečiai arba koptai buvo 

krikščionimis jau 
sekiojimų laikais, 
čelninkas” buvo 
apie 270 metais. 

(tų bažnyčia buvo 
krikščionių bažnyčia, ir jos sos
tinė Aleksandria daugiau reiškė 
negu Rymas. Senovės koptai 
turėjo tokius garsius krikščio
nis, kaip šv. Athanasius, šv. 
Origenas. ir šv. Kirilas.

Koptai betgi atsisakė prisi
dėti prie Europos krikščionių 
mandravimų po Chalcedono 
konsiliumo 451 metais. Euro
piečiai vedė tuomet labai kvai
lus ginčus apie Jėzaus Kristaus 
esybę,’ o vėliau apie šventą dva
sią ir trejybę. Koptams pasi
rodė šventvagišku dalyku taip 
tampyti Jėzų Kristų. Jie pri
ėmė Jėzų Kristų taip kaip pa
prastas protas jį tuomet galėjo 
suprasti, ir taip į jį ir ikišioi

lėtą šimtmečių. Vėliaus juos 
pradėjo dar labiau persekioti 
arabai. Kad išvengus arabų 
paniekos ir persekiojimų, dau
gelis koptų metė krikščionybę 
ir virto musulmanais. Kiti jau 
ir iš įsitikinimo virto musufima- 
nais, nes Mahometo religijoj ra^ 
do daugiau patogumo.

Suprantu Kristų, kaipo 
vieno kūno asmenį

Koptų bažnyčia prisilaiko se
novinės monofizistų doktrinos 
apie Jėzų Kristų. Ta doktrina 
sako, kad Jėzus Kristus buvo 
viepp kūno asmuo, bet kad į tę 
kuilį įėjo dieviškumas ir nebe-

* gfaiėj6'-iS,e?ti.Rymcr^iievežiniai-

Deciano per
Koptų “mu- 

šv. Antanas 
Senovėje kop- 

vyriausia

tiki.
Už tai, kad koptai tik pa

prastu budu suprato Kristų, 
juos pradėjo labai persekioti 
Rymo krikščionys. Už savo 
paprastą krikščionybę koptai 
kentėjo žiaurius persekiojimus 
nuo Rymo krikščionių per kė-

sako, kad tai esąs labai kvai
las tikėjimas.

Koptų bažnyčia, per amžius, 
atsiskyrus nuo visų kitų krikš
čionių, turi labai senovišką ri
tualą. Jų ceremonijos yra tie
sioginė tąsa pirmųjų krikšČio 
nių ceremonijų.

Nepripažysta pagoniš
kų stovylų

Koptai, o su jais ir ethiopai 
savo krikščionybėje turi nema
žai Egipto pagonybės. Bet pas 
juos pagonybės yra daug ma
žiau negu pas katalikus. Kata
likai, mat, priėmė visą seno
vės Rymo pagonybę ir pridėjo 
ją prie savo krikščionybės. Pri
ėmė Rymo šventes, Rymo prie
tarus, Rymo stovylas, ir pava
dino tą viską krikščiniškais 
vardais. Koptai betgi to nepa
darė. Su Rymo pagonybe jie 
kovojo, ir todėl nepriėmė Ry
mo pagoniškų stovylų. Pas kop
tus galima nupiešti šventojo pa
veikslą, bet jo stovylę iš ak
mens ar molio daryti yra grie- 
kas. Todėl koptai neturi nei 
Jėzaus Kristaus “mukelių” su 
nukryžiavotu Jėzum. Jie atsi
sako garbinti visokius stabus.

Koptus ir ethiopufe visokį eu- 
ropiški krikščionys per amžius 
rhėgino atversti į savo “vierą”. 
Ethiopijon buvo nuvažiavę ju- 
zuitai, buvo ten ir protestonai. 
Ethiopai juos gražiai priėmė, 
bet, pamatę jų intrigas, juos 
visus išvarė. Tokiu budu jie 
iki šiol pasiliko “pirmųjų laikų 
krikščionimis”. Reikia pasaky
ti, kad naujų laikų Egipto koptai, 
pradėję gauti .mokslo iš Angli
jos, savo bažnyčias jau meta 
lankę. Vienok jas tebelanko 
ethiopai.

, Kaip ir lietuviai jie 
.garbina šv. Jurgį

žingeidu yra pastebėti, kad 
iš visų šventųjų pas ethiopus 
populiariškiausias yra šventas 
Jurgis. Tame matyt yra ben-
dramas tarp ethiopų ir lietuvių
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VILNIAUS GEDULOS DIENOS PRAKALBOS
PHILADELPHIJOJ

PrilLADELPHIA,. PA.
Spalio 13 d. Lietuviu Muzikos 
svetainėj Phidalelphijos Beiti-j 
viai iškilmingai paminėjo 15 
metų Vilniaus gedulos dieną. 
Nors parengimų tą dienų bri
tą net keturių, nors oras buvo 
labai gražus ir kiekvienam no
rėjosi pakvėpuoti jo tyrumu, 
tačiaus geros valios ir norų 
lietuviai skaitlingai susirinko, 
pripildydami didžiulę Muzikos 
svetainę.

šventę puošė J. Sutkaįčio or
kestras, kuris muzikaliai atliko 
lak. F. Vaitkaus kelionę iŠ pat 
New Yorko iki Kauno. Veda
mąsias kalbas Vilniaus vadavi
mo reikalu pasakė inžinierius 
p. A. B. Gabrėnas iš Trentori, 
N. J., apie lietuvių pasaulinį 
kongresą ir Klaipėdos padėtį 
kalbėjo “Tėvynės” red. p. S. Ė. 
Vitaįtis iš New Yorko. “Dai
nos” choras puikiai sudainavo 
keletą dainų po vadovystė pi 
Kastan tino. Solo sudainavo p-le 
B. Janoniutė, akompanuojant 
jai pianu p-lei KamaviČiutei. 
Ypač Kaz. Ramanauskas abi 
armonikos solo puikiai pasiro
dė. Priimta rezoliucijos Vil
niaus, Gardino, Suvalkų ir 
Klaipėdos reikalais, kurios pa
siųsta Suv. Valstijų Steito sek
retoriui, ambasadoriams Fran- 
cijos, Anglijos, Italijos ir So
vietų 
Pasiuntinybei 
Lietuva 
tai” ir lietuvių spaudai.

Pagerbimas F. Vaitkui

Skaityta ir su didžiausiu 
tuzijazmu ir Šukiu “valio” pri
imta sekančio turinio pagerbi?

founded. by the Lithuanian 
Grand Duke Gediminas in 1323 
and ever since it ahv&yš was 
thė capįti^ of Lifthuania;

WHERĖAŠ, Rtissid being 
ifiė lašt natRrii io ėxefciše do- 
riimion dver Lithuariia, recogn- 
ized Lithuania an independent 
statė in 1920 including therein 
provinteš of Gardinas (Grod
no) and Suvalkai;

WHEfcEAS, PolSiia Withobt 
jtfstiflcatioh or e^čuse aririekėd 
by force of anris the said pro- 

thėb the 
Virith Lith- 

On October

vfiifte^, violabtirig 
agreėibbbt sigbėd 
uania at Suvalkai 
7, 1920;

W H E R E A S, Lithdania’s 
rights to Vilnius, Gardinas 
(Grodrio) and' Suvalkai is su- 
perior to that of Poland be- 
cause historically the šaid pro- 
vinces always been Lithuanian;

WHEREAS; the League of 
bfations has recognizėd the 
right Of Lithuania t6 posse- 
sston of said provinces;

N0W, Wė Idthuiinians of 
Philadelphia, Pennsylvania, U. 
S. A., essemblėd iri a mass- 
meetibg to commOmorate and 
mourn the Idss of said prov- 
incės to Poldnd — PROTEST 
to the League of Natrons 
against Poiand’s Occuphtion bf 
Vilnius, Gardinas (Grodno) 
and Suvalkai;

THEREFORE BE IT RE- 
SOLVED, That the League of 
Nations be reąuested to im- 
mediately exert all its proper 
influence and power upon Po
land to cause the restoraition 
to Lithuania of the aforesaid 
ccčupied provinces; AND

mas Atlantiko. nugaletojuijr'lei^ ./^ fŲJRTHE#,.rBE JiJP-:

usijos; taipogi Lietuvos 
Washingtone, 

žinių agentūrai “El-

en-

F. Vaitkui: ‘
“Pagerbkime F. Vaitkų!
“Džiaugiamės Felikso Vait

kaus didžiuoju žygiu — nuga
lėjimu audringo Atlantiko, — 
kuris pakėlė lietuvių vardų vi
same pasaulyje. Labai yra 
linksma ir malonu, kad Įeit. 
F. Vaitkus laimingai perskrido 
klastingų Atlantiką; kad be
reikėjo musų nuvargintai tau
tai didvyrio kūną laidoti. Ne
apsakomai linksma ir smagu, 
kad po šio antrojo skridimo 
Lietuvos sūnus ir dukterys ne
stovėjo su ašaromis ir skaus
mingomis širdimis prie didvy
rio karsto ir naujai supilto ka
po.

“Dabar visų lietuvių y ta bū
tina pareiga Įeit. F. Vaitkų tin
kamai pagerbti ir jo nuveiktų 
didingą ir sunkų darbą pilnai 
įvertinti.- Tad visi lietuviai pa- 
sveikinkim lak. F. Vaitkų nors 
savo nuoširdžiu dėkingumu ir 
pagarbos žodžiais. Padėkim la
kūnui sutaisyti “Lituanicą II” 
ir linkėkime jam būti drąsiu ir 
ištvermingu, kad dabar jau iŠ 
Lietuvos pas mus Amerikon 
laimingai atskristų. Tegul mu
sų jaunoji karta įsikvepia Įeit. 
F. Vaitkaus drąsa ir narsumu 
būti naudingais TAU, JAUNO
JI LIETUVA!”

Rengėjai šių iškilmių nuo
širdžiai dėkuoja visienis daly
viams, kurie taip puošniai ir 
iškilmingai išpildė programą, 
taipogi ir visai publikai, kuri 
taip skaitlingai atsilankė.

Lietuvių Muzikdš S-nė, 
DLK. Gedimino Klubas 
ir VVS. Skyrius.

SOL VED To e x press our deep 
appreciation frir warnirig the 
Government of Germany not 
to interfere in įnternal affairs 
of Klaipėda (Memel), Lith
uariia. Trusting also that your 
respective governmens will 
stand and exercise their proper 
power and influence to suppdrt 
the independence of Klaipėda 
(Mėniel) and Lithuania for the 
general peače and tranųriility 
o f the world i n the future;

AND BE IT FURTHER RE- 
SOLVED, That a copy of tfaš 
resolution be sent to the Sec- 
betary of State of the Ūnitėd 
Statės, to Great Briiain, 
Fršriče, Italy, and USSĖ., 
through their respective Am- 
bassadors at Washington, D. C.

The LitEuanlanš of Phila
delphia

By:

Attest:

Z. Jankauskas
Chairman

J. V. GririiUš, 
Secretary.

me miešto - Bridge 
port, Conn.

Vietos politika ir miesto 
* tvarka.

ĖEZOLIUCtJA
Mass-Meeting of Lithuaniąns, 

Lithuanian Mušic Hali, Ine., 
Allegheny Avė. & Tiltoh St., 
Philadelphia, Peena. October 
13, 1936.

Subject: Occupation < 
irius, Gardinas (Grodno) 
Suvalkai.

WHEREAS, Vilnius was

BRIDGEPORT, CONN. — 
šiafne mieste mari prisieina 
tankiai lankytis, todėl visa 
miesto tvarka yra man žino
ma.

šį miestų tvarko pilnoje to 
žodžio 
mėrri

statb šėttį šocialisją, dabdrti- 
nį riiėfrą Jdspėr McLėvy. De- 
mGkbritai ir republikonųi š'tĮ* 
to Atskirai sdšzilš kandidatus, 
bet atrodo, tad dabartinis 
meras McLeyy lengvai nuga
lės ša^b oponentus. Ir trii dėl 
daugelio faktų.

' Visoje gilioje praeityje šį 
miestą valdė senos dvi parti
jos ir tų senų partijų darbe
liai gana įkyrėjor vietos gy
ventojams, todėl 1933 metų 
rinkimuose vietoj piliečiai 
krilbalsuoji: rėbųblikohai 
įdtiua 7,3?1. balsą, deniokra- 
tai — 16,37^ balsus, socialis
tai gauna 22,445 balsus.

Socialistams užėmus miesto 
valdymą jie susitinka didelių 
keblilmų, kuriuos socialistai 
tebėjo, nugalėti. Visai pana
šiai, kaip m tisų senam Siiši- 
viėhl|lihe . Lietuvių Amerikojė,; 
kuomet jį tvarkė ir jartib gas- 
padbririvo sbni ištyžę višerfei 
eK-krirčiamninkai; ir ve For- 
turiatui uŽėnius prezidento vię 
tį; reikėjo galvą sukti, kad 
klintis kiek nugalėti. Visai pa
naši tvarka buvo ir šitame 
industrijos centre — Bridge- 
pbflė.

JP’eb dvejus metus socialisti
nė miesto adminisiracija daug 
visko čia pakeitė gerojon pti- 
sėii; Vietos šparida gaba friin- 
tai kalba apie višubtiną, nieru 
Mčtėvy pasitikėjimų ir kaipo 
apie gerų socialistą ir teisingą 
žmogų. Nemaino jo nė ant 
vietio buvusių šėrių partijų 
žymiausių žmonių.

Vieriamė “Bridgepbrt Post” 
ęditoriale apie merą MčLevj 
kalbama kaipo apie

“Meras, kuris nedaro mies
tui lėšų”. Laikraštis sako: 
“Jeigii kuris iš’vbtlvi1siU' mėrų1 
valiavo i valstijos sostinę 
į Hartford miesto reikalais, 
jų keliones, viešbučių ir maiš
to sąskaitos sudarė suinas pi
nigų. Meras McLevy daugiau- 
šia važinėjo netik į valstijos 
sostinę reikalauti iš valstijos 
sostinėje sėdinčiu dęmoįrajų.' 
paramos, bet ‘daug* -kartų ’vap 

. žiavo j ir • į
reikalauti paramos iš P. W. A. 
Ir meras McLeyy nėra paė
męs iš miesto iždo tokioms 
kelioriems ne vieno cento.”

Toliau sako: “Mes sutinka
me, kad miesto tvarkytojai 
važinėdami bet kur miesto 
reikalais verti atlyginimo. Bet 
dabartinis meras McLevy va
žinėja nuėsto reikalais dau- 
giaūsia, negu bent kuris bųvjęš 
meras kada važinėjo, ir jis 
važinėja savomis lėšomis ir 
savo automobilių ir miestui 
niekas nekainuoja. Pirmesni 
merai važiriėjo $4,000 vertės 
miesto automobiliu ir turėjo 
šoferiais du policijos seržan
tus, kurių metine alga buvo 
po $3,600 kiekvienam. Socia
listui gi užėmus mero vietą ir 
brarigtis automobilius ir abu 
seržantai buvo pasiusta atgal 
į policijos stotį ir ve Jasper 
McLevy važieja savo fliveriu.’-

Taip kalba viėtos spaudd 
apie mėrą socialistą. Bet musų 
viėtos žiopliai, lietuviški ko* 
munistai, jeigu jie butų tokio 
gdlirigi, kaip jie yra žiopli, jie 
socialistą McLevy ir kitus šau
kšte vandens -paskandintų. 
MUsų lietuviški komunistai 
riėžiiiri į žmogaus teisingumą, 

' tik žiuri į partijos vardą. Juk, 
ir rilusų seni tautininkai ma
no, kad SLA. tai tikrai yra jų 
gušta ir jie tik triri teisę toj 
giištdje sėdėti. Dėhiokratai sU 
republikonais mane ir dabar 
riiano, kad visokios valdiškos 
guŠtos yra tik dėl jų. Bet čia, 
Bridgeportė, atsitiko kaip tik 
priešingai — visos senbs guš- 
tos išdraskyta ir daugelis demo
kratiškų ir republrkoniškų pe-

prašymą, sd senuoju pšsu, 
j dribtuvįų idėtrikųj ištradka ir 

'fttabįfe. Pi- 
Wb&j Kdriiišijai RaunJh. Ka
dangi ši procedūra yra , gana 
ilga, tai visos šiuo reikalu in
teresuotos moterys ^giriamos 
Iriiidi iŠsiaiŠfcititl savo piliety
bės klausimą.

II. LIETUVON VEŽAMOS 
mANTW LIUDIJIMAI.

ir Dftttgęlis Amerikiečių, ar tai 
grįžtančių Lietuvon apsigyven
ti,, ar tai vykstahčių ilgeshMm 
Idiktii Lietuvoje gyventi, veža
si stt savim mantą; įvairių var
totų daiktų. Dažnai keleiviai 
nepasirūpina gauti iš Lietuvos 
Konsulatų Amerikoje liūdi j i-

žodžio prasiriėje socialistai su 
mėrti Jetspėr McLevy. Iš 24 
miesto tarybos narių socialis
tai turi 21 vietų, republikonai, 
rodos, turi viepę vietų ir de
mokratai dvi. Tai ir viskas ką 
vietos piliečiai rinkimuose se
noms partijoms galėjo duoti.

šiemet bus miesto rinkimai/ 
tad ve ir lauktam lapkričio 
5 d. socialistai į mero vietų

rėklių surado šąii naujas guŠ- 
ids už geležinių gĮx>|U, nei jie 
btivo gašlųš ant svetinių dole
rių, kuritas jįl iheikeririjo 
miesto iždo.

Šocialistine miesto adininis-, 
trabija visį taleštb Mtk^tKo* 
sištenią pdkėitS^yįįidki 
komisijų posėdžiai turi būti 
laikomi prie atdarų durų. 
Pirmiaūs gi budąvd slapti. Vi
si miesto patarnautojai turi 
laikytis nuošaliui nuo bet ko-! 
kios politikos, kaip tai; po
licija, UghiagėŽi di, hiOkyklį 
mokytė jai ii* riiiėste pa
tarnauto j ai, pagaliati iŠ poli
tikos. Pirmiaus tie žmonės au
kojo dolerius ir patys dirbo, 
kad tik palaikyti tuos miesto _______
administracijoje,’ kurie jiėhiš mų, reikalingų tiems daiktams 
moka aig^s ir mažiausia pri- įėėžti Lietuvon be muito. . 
žiuri jų kompefentiškunią.

Dveji mėtai *sobialištihėš 
miesto tvarkos, 1 viškų žymiai 
pakeitė, ir viską- aprašyti vie
nu kartu to
dėl šiuo TičartU bųigšįų; nes ry
tojus manęs iaiikiąį o UŠ tutip 
prisirengti rytoji/sutikti. Vi
sas tinginystės ^aldridtas aš au
koju tinįinktas,' riiUšų bro
liams tautiriitikariiš; visus gy- 
vėnirild šripuš atiduodu riiusų 
broliams kbihUhistaM, — te
gul jie iŠ jų Ėudavbja sau 
bendrą frontų. Gi hiarib bro
lis sociali stas' J Įlal 'v - fttgiriista 
jaunystės dvasioje ir Žengia 
pirinyn viėšųpjji 7 demokrati
jos kėliu. „ , t 
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VYKSTANTIEMS 
LIETUVON ŽINO

TINA

Vartotų naminių daiktų be 
riiiiitb įvežti leidiniui gauti, 
ėėikalihga pristatyti Konsulb- 
tan sąrašą, 4-se egzemplioriuo
se, šhiulkirii šUŠinitit iė aptd- 
šąrit vežamus daiktus, pareiš
kime suminint:

d) kad ' savininkas yra Lie
tuvos piliėris, nurodant 
paso ir serijos Nr., bei 
kokioje įstaigoje ir kada 
pasdš išduotas;

b) kiek laiko (mib kokiu 
metų ir mėli, ligk kuriu 
mėtų ir mėn.) gyvėho už
sienyje;

c) kad surašė išvardinti dai
ktai tikrai priklauso talr 
ir i&ri (vardas ir pavar 
de) ir briVo jo vartoja 
mi, ar kad tuos daiktu? 
keliautojas paveldėjo;

d) kada (mčhtio ir diėria} 
bei kokiu Iriivu keliauto

i jaš išvyksta Lietuvon 
ir per kokį sienos per 
žengimo punktą pasiek? 
Lietuvą.

• ’ •. 1 ■ 1 ■ ' ■ ,

Jei keliautojas nęra Lietu 
rei 
lai 
gj: 
ne

I. IŠTEKĖJUSIU MOTERŲ 
PILIETYBĖ.

Lietuvos pilietė; ..ištekėdama 
už svetimšalio, t; j y. ne Lietu
vos piliečio, arba^..kai jos, vy
ras Lietuvos nilietįs, priima 
svetimos . vaLstylt&s ? įiįlifetybę, 
Automatiškai nustoja Lietuvos 
pilietybės. Jei joą vyfd 
ŠriliėŠ (pkV. , Junįfelių., Amėri- 
kos Valstybių) ' į^tatyrhriišį ji 
neįgija vyro j)iįięt^bėš,n tai 
priričibialihi ji , pehtištdj^ tei
sių Lietuvos jpųietybei, betgi 
teisių hėnustojimo faktą pri
pažinti tegali tiktai Pilietybes 

; Teisių Komisija prie Vidaus 
Reikalų Ministerijos Kaune. 

į Lietuvos Konsulatai negali 
prinasiais atvejais išdavirieti 
pasų ir privalo pėrsiUsti pašo Lietuvos piliečių.

vos pilietis, tai pareiškime 
kalinga nurodyti iki kurio 
ko jis turi teisę Lietuvoje_
ėenti. Šveiim^lįų (t- y« ne 
Įyętuvoš,-^ilįė^ių)(; vartoti, na 
mipiai daiktai Lietuvon įleid 
žiathi šUtbbkėjtiŠ muitinėje pi 
nigdiš dr banko garhhtiją už 
statę, kuTis lygus įvežami 
dAiktų muitui. Neišgyvėbę vie 
nerių metų, svetimšaliai tur 
įmokėti muitą arba daiktu: 
grąžinti užsienin. Išgyvenę ii 
giati kaip Vienerius metus, lai 
komi nublatiniais Lietuvos gy 
Ventojaiš ir jų įvežti daikta 
atleidžiami nuo muito, kaip i

Laidotuvm Direktoriai
m -i'.u 1 .......................

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

' . ' ' - ' ' i-,. *' -a .' •'

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.
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į 141(j South 49th Cotirt Cicero Phone Cicero 2109

J. F. RADŽIUS
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DIREKTORIAI
APAS: ,

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

LAIDOT \ J. F; EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avebrie Pfioriės Yards It41-i742

i l'Cs-fi Vtr I t -h 11' !■

DIENĄ m NAKTĮ

LF.EUDEffis
- ■ ■> ■' •’ ■ ' ’

r. *>». Ą v. ** i/. x v. į.,. -o Į

______________ ^Pitmadienis, spąt 21> .1935
Tokie, patys nuostatai veikia 

ir dėl- Lietuvon įvežamų pali
kimų, Lietuvos- piliečių; gyve
nančių Lietuvoje, paveldėtų, 
užsieniuose, ir dėl kraičių, įve
žamų moterų, ištekėjusių už 
Lietuvos piliečių ir tuo įgiju
sių Lietuvos pilietybę bei nuo
latinio apsigyvenimo Lietuvoje 
teisę.

Automobiliai (nauji ir var
toti) be muito nepraleidžia
mi.

Svarbų, kad keleiviai išabk- 
stb paširiipintų aukščiau iŠvar- 
tiniuš liiidijimuš, nes be j u 
sileldimas . be ttudto užtrunka 
r tenka bereikalingai nervin-

ADVOKATAI

Konsularinis mokestis už 
uos liudijimus yra 10 litų 
12.00).
Lietuvos Generalinis 
koNŠulatas.

AK1ĮI SPECIALISTAI
DK. G. SERNER

LIETUVIS 
Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis

. Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu DirbtuvS
756 West 35th Sfc 

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. diėną.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical TJierapy 
and Midwife

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock9252

Patarnauju prie 
gimdymo n am u o 
se ar ligoiiinese, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir maj?ne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

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

Td. Kenwood 5107 « 
VALANDOS: .

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio*

ŪGIS
.. ADVOKATAS

liesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Lamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
lamų ofisas—8323 So. Halsted St. 
Valandos ^vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tęl, ^Boulevard 1310. , 
ketvirtadieniais įt Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Dr. Vi A. Šimkuj
GYDYTOJAS Ife ČHIRUDGAŠ

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

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401 
Aone Caksi 6122

»»
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pajęal sutarti 
Rez, 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentwortli 6336 
Rez. Hyde Park 3395

Moterų ir Vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 no bietu. 7—8 v. va 
išskyras seredomis ir subatomij

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezėl’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo,9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

,l<m\ B. BORDEN
. LIETUVIS ADVOKATAS 

201 W. Cermak Roacl (W. 22 St.) 
)fiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
. Petnyčios 6 iki 9. 

Tetefonas Canul 1175.
Namai: 6459 S. RockveU Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephonc: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

1631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6516 So. Rockwell St. 
Telebhone: Renublic 9723

Dr. S trikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4845 SO. ASHLAND AVĖ. 

Oftsb vai.: Niro 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlidj pagal sutarimą. 

Ofiso Tel,: Boutevard 7820 
Namu TeL: Prošpett 1930

•» <»• > » V f'

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optoihetrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą alau karšti, atitaiso 
triimbaregyste ir toliregystė. 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. 
Nedelioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

PhOne Boulevard 7589

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Liėtuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A. Montvid. M. D.
West Town State Bank Ęldg. 

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

Name' telef6naT1B5,raris#<tek OSfiif

Ofiso Tel. Boulevard 5918

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

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

Dentistas
. Valandos bud 9—9 ■ e 

2420 West Marquette Road 
arti W este m Avė. Hemlock 7828

,LietuYai DhktaraL -

., Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo. 10 ir., fki 2 vo pietii 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

šventadieniais tik susitarus 
Phohe Boulevard 8483 .

Tel. Boulevard 5914 Diėną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:3b v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. Ui.

Dr. S. Naikelįs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija v 
3335 So. Halštea St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoinas per 85 
metus kaipo nąt^res gydytojas chi
rurgas it akušeris. . . ..

Gydo staigias ir chroniškas Hgriš; 
vyru, moterų ir Vaiku pagal nau
jausias metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: .-£
1034 W. 18th St., netoU Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietil Ir 
nuo 6 iki ?:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 31ią
Rezidencijoj telefonai: . - 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS ; „

4729 So. Ashland Are.
. 2-ros lubos 
CHICAGO.ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų it nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro.. Nėaėliomis hUb 10 iki 12 
valandai dieną* .

Phone MIDWAY 2$80.

Telefonas Yards 9994

Dr. Mattrice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos: 
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3

7 iki 8 vai. Nedel. nUo i_ __
Rez, TelephOaęPLAZA 2400

Ofiso Tąt Calumet 6893 
Rez. Tel Droxd 9191

Dr. A. A. Rbth
Rusas Gydytojas

Moterišku, Vyriškų,

Ofisas 3102;

Valandos.
Įlomis ir Švėnt&df

diena.

piietu

ir Chirurgas 
Vaiką ir visti 

chronišku ligų.

arti 81<>
Ned«

Dr.J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai

Reumatizmą

Valandos 11-12 Ą. M. 2-4. 7-6 P. M. 
1638 So. 51? Ąve.^Phone^Cicero 365C 

Office 4930 W. 13 St.
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LITUANICA II” AIRIJOJM. Vaitkienė Kaune

šian

★STAR

Gerkit ir Reikalaukit

SPORTAS

GARSINKITE “NAUJIENOSE”
Sulamdė ir čerti

Vienatinė Tokia

Anglų KalbojIškilmingame posėdy V. Teatre

The Dainavisi veržėsi pa-

ir aukščiau

Kaina $2.00

tikraipublika

Lietuviškos
Degtini*

NATHAN 
KANTER

kalbos, įvertinimai 
žygio, sveikinimai.

Pavogė lietuvio au
tomobilį Bridgeporte

mi
mą-

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 

Kentucky 
Bourbon

Prasideda 
jo geroiško

The Daina” yra parašyta Liė 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija. .

Resp. Prezi
Dariaus Gi

sakyti, kad aš visada dirbsiu 
Lietuvai, mano pavardė visada 
bus Vaitkus, ant mano lėktu
vo visada bus Vytis ir didelė
mis raidėmis užrašyta “Litua
nika”.

šie žodžiai buvo visų iškilmių 
kulminuotė: visa publika atsi
stojo, ilgai, ilgai / ašukė valio 
ir plojo, plojo.

Tikrai tokio entuziazmo mu
sų publikoj dar neteko matyti.

Ir po 2 valandų teatras bu
vo apgultas publikos, kuri lau
kė F. Vaitkaus iš teatro išei
nant. * ~

Pasiųsti sveikinimai Lietuvos 
ir Amerikos prezidentams, p. p. 
Vaitkų tėvams ir Altassui.

[“L. ž.»]

1936 Radios Gražiuose ka 
binetuose nuo

Lakūno žmona jau Kaune. Buvo abu gra 
žiai pagerbti valstybės teatre

BALLENROBE, Airija. — “Lituanica Ii” nelygioje, ak 
menuotoje pievoje, kur Įeit. F. Vaičkus nusileido atlikęs siih 
kią^ ir varginančią kelionę per Atlantiką., Apie lėktuvą silsi 
spietę vietos ūkininkai, kurie Susirinka. Vaitkui pagelbėti.

F. Vaitkaus fotografija.

Vaitkus kalbėjo per 
radio

Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM'RENbUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile iSdir- 
bystes perdirbtą typewriter’j, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

. • • • ...... veikia kai naujas, tik

NORTHSIDE. — šeštadienio 
vakare J. Grigaičio svetainėj 
įvyko North West Side - Liet. 
Moterų Kh?bo balius.

Svečių susirinko gražus bū
relis ir visi gražiai linksminosi, 
l^ors pradžioje svečiai atrodė 
biskį nedrąsus, bet per valdybos 
sugabumą pasisekė visiems ūpą 
pakelti, taip kad pasidarė per 
ankšta prie baro ir šokių sve
tainėj. Reikia atiduoti kreditą 
Moterų Klubo valdybai už mo
kėjimą svečius gražiai vaišinti 
ir smagią nuotaiką sukelti.

—Svečias.

BRIDGEPORt — Apie tre
čią valandą vakar rytą neži- 
žinomi piktadariai pavogė lie
tuvio Walter Pilkos, 21, 2632 
South Farrell avenue, auto
mobilį. Jis pražuvo nuo 32ros 
ir Halsted gatvių kampo, kur 
sdvihinkas paliko parkinimui. 
Tai buvo 1931 metų modelis 
Oakland Sedan.

Aįrie 11-tą ryto automobilis 
buvo surastas 34th Place gat
vėje, tarp Halsted ir Lituanica 
aveUe, sudaužytas ir apdras
kytas.

*TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*
Del dykdt išvalomo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai

nymo i naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444
TYFkEWRITER 

COMPANY
189 WEST MADISON STREET

North West Moterų K. 
balius pavyko Sutaupykite S C R 

ant visokių —
Išdir bysčių

TYPEVVR1TERS

šiandien Chicagoš Stadiumę 
risis Darino O’Mahoney šu 
Chief Little Wolf, pasižymėju
siu indi jonu ristiku. O’Mahone.v 
yra naujas pasaulio čempionas, 
kuris* prieš kiek laiko nugalėjo 
Jim Londo’są. Atvyko jis iš Ai1 
rijos tik prieš įmetus laiko Ri
tosi su viskis; kas tik drįso į 
jį kibti, ir visus nugalėjo. Pa
galiau atėjo ir Londoso eilė: 
jis turėjo stoti į kovą, kad ap
gintų savo čempijonatą. TečiąU 
jaunas airis ' (jis tėra tik 2$ 
metų amžiaus 
pi j Oną.

Chief Little Wolf yra indijo- 
nas, kuris per paskutinius ihe- 
tus nepaprastai pagarsėjo. Jiš 
yra nugalėjęs visą eilę geriau
sių rištikų. ' ’̂ai kurie tad ma
no, j ogir sensacingas airis 
vargu prieš jį galės atsilaikyti. 

> Bilietai parsiduoda prieina- 
momis kainomis. . •

RISIS PASAULIO CEM 
PIJONAS

Pasiūlo Jums pilną vertybę rakandų už mažas kainas.
PEČIAI, LOVOS, SPRINGS AI, MATRACAI, STALAI, KĖDĖS, 

SMOKERS, LEMPOS, PARLOR SETAI, BEDROOM SETAI.

p. Grigaičiui tikrai *daug teko 
pakęsti užpuolimų nuo visokio 
plauko “patriotų”. Toliau Vait
kus papasakojo, kaip jis atliko 
skridimą ir kpdėl turėjo nusi
leisti Airijoje.. Radiofonai mut 
sų didvyrį sutiko ir išlydėjo 
iškilmingai. [“į. 2.”]

Tik Dariaus ir Girėno primini- 
jnas trauriškai sukaupia visus 
susirinkusius minutei tylos.

Apibudinamas ir įvertina- 
.mas . F. Vaitkaus žygis, (p. 
Merkys, p. žemaitis); toliau — 
begaliniai sveikinimai, adresai, 
dovanos: gėlės, vainikai, Gedi
mino ordirfas 
dehto dovana 
rėnd biustai {LAK dovana), pa
galvėliai, graviūros, auksinė 
plunksna “LitUJihika”, radio 
aparatas, “Drobės” kostiumai 
ir 1000 l<t. čekis.

F. Vaitkus išrinktas garbės 
nariu L. Aero klubo, šaulių 
s-gos ir Savanorių s-gos, ku
rios apdovanoja savo auksiniais 
garbės ženklais, o Karo aviaci
ja — plieniniais.

Kiekvienas sveikintojas be 
F. Vaitkaus žygio priminimo 
vis randa ką savo pridėti, pa
lyginti, pavyzdžiu pastatyti. 
Neužmirštama priminti, kad F. 
Vaitkaus skridimas suorgani
zuotas Amerikos lietuvių de
mokratinės , visuomenės. Tas 
faktas pabrėžiamas todėl, kad 
“Litlianikos II” skridimas tūlų 
grupių buvo dergiamas, šmei
žiamas, niekinamas negražiau
siu budu.

O publika ploja ir ploja, net 
nenustodoma, valio šaukdama.

Pagaliau žodis “iškilmių kal
tininko”:

—Aš visiems širdingai noriu 
padekavot už sveikinimus ir 
visas dovanas...

Publika plojimais nutraukia 
kalbą.

—čia kalbėjo, kad man labai 
sunku buvo skristi, žinoma, 
biskį buvo sunku, bet ne taip, 
kaip dabar padekavot...

Audra aplodismęntų ijr„šau
kimų netraukia sakinį, ktfrio 
galą tik arti buvusieji galėjo 
išgirsti: “padekavot mokėti”...

—Visiems dėkavoju; negaliu 
užmiršti ir tų, kurie man iš- 
skrendant meldėsi.

—Gailiuos, kad dėl benzino 
stokos negalėjau daskristi ligi 
Kaunui, bet jei jus patenkinti, 
aš linksmas esu.

Triukšmingi aplodismentai.
—Aš tiktai galiu jums pa-

Bosses Woift 
Kire People with 
Halitosis (breath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

f7ith the bart to choose from these daya, em- 
ployers favor the person who ia moat attrac- 
tive. In buainesa Hfe aa in the sočiai world» 
halitosis (unpleasant breath) is conaidered the 
worst of faults.

Unfortdnately everybody ouffers from thia 
offensive condition at some time or other—• 
many niore regularly than they thi-.k. Fermen- 
tation of fooa parceles skipped by the tooth 
brush is the cause of moat, cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to Ūse Llsterfhe, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themseives. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
■v*U not offend ethers.
_ If you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louls, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

KAUNAS. — Spalių 4d„ pu-, 
siau aštuntos iš musų radiofo
no kalbėjo transatlantinis la
kūnas F.1 Vaitkus. Visa Lietu
va girdėju ir1 įsitikint), kad 
Vaitkus kalba neblogai lietu
viškai, tik stiproku amerikoniš
ku akcentu. Jis papasakojo, 
kaip buvo suorganizuotas skri
dimas. čia F. Vaitkus pabrėžė 
didelius “Naujienų” red. P. 
Grigaičio nuopelnus, iškelda
mas jį, kaip labai energingą, 
sumanų ir sąžiningą žmogų. O

KAUNAS, spalių 5 
die į Kauną atvyko Morta Vait
kienė, lakūno Felikso Vaitkaus 
žmona. Ją pasitikti į Virbalį 
buvo nuvykęs jos vyras ir ta
da abu kartu atvyko į Kauną, 
kaip tik į laiką didelėms F. 
Vaitkaus pagerbimo iškilmėms 
valstybės teatre.
- Ji atskrido iš Londono į Ber
lyną spalių 4 d.^ kur ją pasiti
ko Lietuvos pasiuntinybės at
stovai ir tuojaus ji traukiniu 
išvažiavo į Kauną.

Ji sako, kad kelionė per van
denyną buvo labai varginanti.

Norėjusi’lydėti vyrą per 
vandenyną

BERLYNAS. Elta. Spalių 4 
ei. vakare iš Londono atskrido 
i Berlyną vandenyno nugalėto
jo, lakūno Vaitkaus žmona, 
Morta Vaitkienė. Aerodrome ją 
pasitiko Lietuvos karo attache, 
pulk. Škirpa, pasiuntinybės pa
tarėjas Narjauskas ir kiti. Po
nia Škirpienė įteikė poniai 
Vaitkienei gėlių. Vaitkienė pa
reiškė,. kad jos 8 dienas užtru
kusi kelionė iš Amerikos buvo 
labai varginanti. Ji buvusi įsi
tikinusi, kad jos vyras vande
nyną laimingai perskris, nes 
jis esąs geriausias ir narsiau
sias Amerikos lakūnas. Ponia 
Vaitkienė pridūrė, kad ir pati 
norėjusi lydėti savo vyrą pavo
jingame skridime per vandeny
ną, tačiau jis su tuo nesutikęs. 
Ji pareiškė toliau, kad jos šei
ma iš tėvo pusės esanti lakūnų 
šeima. Jos tėvas esąs net žino
mas lėktuvų konstruktorius. Ji 
pati dar nemokanti valdyti lėk
tuvo, tačiau ji tuoj išmoksian
ti ir kartu su savo vyru, kaipo 
lakūnų iPoran^pitairfiifcŠiĄRfi vie
šai. Ponia Vaitkuvienė papasa
kojo, kad Vaitkus yra labai 
populiarus Amerikoje. Kada 
buvo sužinota apie Vaitkaus 
nusileidimą Airijoje perskridus 
vandenyną, ji negalėjusi atsi
ginti laikraščių reporterių. Vi
si Amerikos laikraščiai pilni 
straipsnių ir atvaizdų apie pa
sisekusį skridimą. Amerikoje 
jau ir filmose visur rodoma 
“Lituanica II”. Ponia Vaitku
vienė 11,30 vai. iš Berlyno 
traukiniu išvažiavo į Kauną.

KAUNAS.—Trečiadienį (spa
lių 2 d.) minios žmonių buvo 
apgulusios aerodromą, užpludu 
sios Kauno gatves. Suaugę, se
ni ir maži 
matyti Atlanto nugalėtoją 
liksą Vaitkų.

šeštadienį (spalių 5 d.) 
nios apgulė V. Teatrą. Kas 
te jau F. Vaitkų, norėjo pama
tyti dar jo žmoną, kuri tą pat
čią dieną buvo atvykusi Kau
nan.

O teatras buvo pilnas: salė 
žiūrovų, gerbėjų; scena, vėlia
vų, o prie rampos ilgas sčalas, 
apsėstas F. Vaitkui sutikti ir 
pagerbti komiteto; čia fotogra
fai, kino operatoriai ir t. t.

Orkestrui griežiant sutikimo 
maršą, o publikai entuziastiš
kai plojant p. p. Vaitkai išeina 
sienon ir užima pirmąsias pre
zidiume vietas. Plojimas, Him
nas ir , vėl nenuilstamas ploji
mas. - *

F. Vaitkus žiuri ir nežino, 
kaip reaguoti į tas nesibaigia
mas ovacijas; jo nusilenkimas 
sukelia dar didesnes publikos 
ovacijas, tiesiog jų audrą.

Ar buvo kada nors tokia en
tuziastinga

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svedęrius dėl vyru, Moterų, 

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

plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
.______ sekmadieniais. ‘ a

Budrik Furniture Mart
3347—49 SOUTH HALSTED STREET

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

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

NAUJI LIETUVIŠKI PROGRAMAI: Subątos vakare jus girdėsite gražu programą iš stoties 
WCFL, 970 k. 9:30 vakare. Taipgi Nedėlios vakare 10 valandą iš WCFL stoties.

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803

Žymiausių Išdirbysčių:

RADIONAS 
RCA LICENSED 
PHILCO 
ZENITH 
CROSLEY

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Paprastas

DRESES
IŠVALOM « z—v 

IŠPROSINAM |
Vyrų siutai ir Jį ^^Plus 
Topkautai—33c. ( apdę.

3 ar Daugiau 
Į MES PAIMAM IR PRISTATOM] 

CAPITOL CLEANERS
159 N. State St., Kamb. 1323 
.Dearbom 8746
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TOM MOONEY
... ...............t........  ■

Juo tolyn, juo labiau aiškėja, jog prieš Tom Mooney 
buyo padarytas šlykštus sųpioisla^ pasiųsti jį į kąlėji- 
JO. Jau pirmiau buvo išėję į aikštę tokįę\dai$kai> ku
ri® yrą nekaltas. Pavyzdžiui, vienas
buvęs liudininkas po priesaika prisipažino, jog Mooney 
bylos nagrinėjimo pietų jis liudijęs ’ neteisingai.

Dabar, kaip laikraščiai prąneša, sųsirądb gyąr- 
besnis liudininkas Charles k. Grrijffip aspiepyje. Grifiin 
sako, jog jis 1916 m. l^ąrtu ąų Ąf oonėy bttyo apie vienos 
niyiibš Atstume nuo tos vietęs, kąme ekspįįpdayo bpm- 
bą. Tų faktų jis norėjęs iškelti ir teisinėj tačiau proku
roras neleidęs jam to padaryti ir pataręs, apleisti mies- 
tų. i

Atrodo, jog ilgą ir sunki kovą dėl Tom .Mooney pa- 
lįuosavimo eina prię galo ir pagaliau bus laimėta.

Dar yįsai neseniai italų vyriausybės kontroliuoja
mi laikraščiai su pasididžiavimu rašė, jog fašizmas 
m aršu o j a. Girdi, to maršavimo niekas negalės sulaikyti 
ir netrukus visame pasaulyje įsigalės fašizmas.

Atrodė, jog tokiam pasigyrimui yra pagrindo. Va
karų Europoje pradėjo smarkiai įsigalėti fašizmas. 
Ypač po to, kai Vokietijoje prie valstybės vairo atsi
stojo Hitleris. . <

Santykis tarp demokratinių ir fašistinių režimų 
parodo, jog pastarieji turi persvarų. Demokratiškais 
pagrindais tvarkomos Europos valstybės turi 170 mili
jonų gyventojų, tuo tarpu vienokios ar ki^okįos rųšies 
fašistiški režimai priskaito 208 milijonus žmonių.

Tačiau vienas reikalas yra užgrobti yąldžią, o kf- 
tas — ištesėti savo pažadus. Kai Mussęlini sii savo 
juodmarškinių pagalba užgrobė Romų, tai jis pažadėjp 
išgelbėti kraštų nuo visokių nelaimių. Pirmiausia jis, 
stengėsi įtikinti pasaulį, kad jo žygis užkirto kelių cha
osui, kuris, girdi, butų visiškai sunaikinęs Italiją’ Pas
kui jįs pradėjo iš pagrindų refę^mųoti visų valstybinės 
santvarkos aparatų.

Kad viskas sklandžiai eitų, tai opozicijai puvo ųž-j 
darytą,burną. Jokia kritika pasidarė neįmanoma., Prie
šingo nusistatymo laikraščiai turėjo užsidaryti, o jų 
redaktoriai bėgti į užsienį. Kurie to nepadarė, tai pate
ko į kalėjimų. - j

Tokiu budu krašte.buvo “atsteigta” tvarka, kuri ir 
iš užsienio atvykusiemš svečiams imponavo. Aplankę 
Italiją ir grįžę namo, jie pradėjo visai palankiai rašyti 
apie Mussolinį. Girdi, Italijoje dabar yrą visai pavyz
dinga tvarka. Traukiniai ateiną ir išeina pąskirtu lai
ku. Krašte ramu. Žmonės atrodo patenkinti.

Tačiau tas ramumas ir pasitenkinimas buvo tik pa- 
viršutinis, priverstinas. Jis rėmėsi jėga. Nes visokiais 
priverstinais patvarkymais buvo bandoma padaryti 
žmones laimingus.

Mussolinio bombąstiškos kalbos apie fašistiško re
žimo tobulumų pradėjo nebetekti savo reikšmės. Juo 
labiau, kad gyvenimo faktai nesiderino su tais pasigy
rimais. Kraštų apniko visokios ekonominės bėdos. Ne
darbas metai iš metų ėmė didėti. Tautos Sąjungoj ątą-i 
tistikos duomenys rodo, jog 1926 m. Italija turėjo, tik 
113,900 bedarbių, o 1934 m. bedarbių skaičius pašoko li
gi 1,158,418. /. . ” ..... ' r _ ? ‘

Tai viena bėdą. Jų atsirado ir daugiau. Eksportas 
smarkiai sumažėjo, prekybos balansas per kelis metus 
buvo, nepalankus Italijai. Prie viso to pradėjo siausti ir 
depresija. Įdomų įųą pažymėti ir tai, kad depresija pa
lietė Italiją dyįem metam ankąeiąu, negu kitus kratus: 
ji ten prasidėjo 192.7 m.

Žinoma, depresijai didėjant, reikėjo mažinti darbi
ninkams algas. Jos buvo mųžinąmos bent keliais atve
jais, — po 10, 15 ir net 20 nuošimčiu. Pernai rudenį 
pramonės darbininkams buvo pasiūlyta nųsimažinti sau 
algas. Tai privertė prie pirmo rimto pasipriešinimo. 
Paugelyje miestų darbininkai balsavo prieš tų pasiūly
mų, nors iš vyriausybę? pusės buvo dąromas didelis 
spaudimas. Dar didesnis jų skaičius balsavimus visiš
kai boikotavo, žinodami gerai, kad jie jokios reikšmės 
neturės. Balsaviipo metu tarp darbininkų ir juodmarš
kinių įvyko keli kruvini susirėmimai.

Tas darbininkų pasipriešinimas padtųsino ir kitus 
gyventojus. Prasidėjo bruzdėjimas, kuris nieko gero 
nelėmė Mussolinio diktatūrai. Pavyzdžiui, Sicilijoje ir 
kitur vis dažniau ir dažniau girdėjosi šukjai: "šalin Mu- 
ssolini! šalin juodmąrškinių diktatūra!”

Būklė darėsi rimta ir pavojinga. Kai kurie jau per
nai pranašavo, jog Mussolini greičiausia jsivels į kokią 
nors avantiūrų, kad išgelbėtų savo režimų. Ir jie nekly
do. Netrukus Mussolini iš tiesų ėmė smarkauti ir vesti 
propagandų prieš Etiopijų. Tai buyo jo desperatiškas 
žingsnis nukreipti žiponių dBl*s| ąuo' ąųnkįos ekono
minės krašto būklės.

Taigi Mussolini grifui l^arp ymįcsjųų- prieš 
pijų todėl, kad išgelbėti savo* kailį ir fašistiškų rešimų, 
kl ------ - . .... . .
ti

F, Vaitkus Kaune
- ’ v .

.. ...................... . f . u •

(paramą vykdyti Ši skrilimą ir 
už kantrybę. Ypatingos padė
kos verti Grigaitis,, jo reda
guojamos Naujienos ir Ąltass 
Komitetas Chicago je. Juos, 
ypač Grigaitį, žmonės puėlė, 
šmeižė, sake, kad jis daro ib 

' skridimo sau biznį. Tai netie* 
šd, Grigaitis jokios asmeniškos 
naudos iš tp neturėjo,. bet tik 
daug kentėjo, kai pernai ne^ 
galėjau išskristi ir kai šiemet 
teko taip ilgai laukti Lituani- 
,)OS U r6 , ’

Šituos F. Vaitkaus žodžius 
įdėjo “Lietuvos Naujienos” nr. 
23 spalių 3 d./1935 m. /

Aš nesu jūsų! oficialus ko
respondentas ir, suprantama, 
musų gyvenimo Sąlygose juo 
negaliu būti, betgi visur, kur 

• - * ' j ; * /i

(Musų korespondento spepcia- 
lus pranešimas)

Štąi dar ir šiandien, spalių 
3 d., Kauno visuomenė nenu
stoja sekusi F. yąitkaus žm^r1 
!snius. Kur tik jis pasirodė, 
visur jį didžiulė žmonių mi
nia lydi'ir šaukia jam valio, 
gėles beria. Nuėjo jis į paštą, 
tuoj susirinko kelių tuRstan* 
Čių žmonių būrys ir ilgai lau
kė F, Vaitkaus gatvėj .pasiro
dant. Pašto tarnautojos pane
lės pilna to žodžio prasme F. 
Vaitkų apibėrė gyvomis gėlė
mis.

F. Vaitkus visur kuklus, 
taurus ir savęs nepraranda, 
nors ir labai jaudinasi, šiokia 
jo laikyseną, tas jo drausmin
gas elgesys ypač visiem^ irų- 
ponuoją ir sukelia daug jsįių- 
patijų. Jo pirmi jau atviri žo
džiai pasakyti prie radio mik“ 
rofond—pamečiau popierėlį, 
kuriame surašiau ką reikės 
sąkyti, dėlto aš mažai pasa
kysiu—-sųk(ėlė klausytojuos di
delį gerą nusiteikimą. Laike 
pietų pasakė, kad esąs nekal
bus, dėlto visi ramiai į galite 
valgyti, tas švelnus jujnuraf 
sudarė gražų įspūdį. Arba 
kažkas užklausė F. Vaitkaus, 
ar jis nenorįs Vilnių aplanky
ti. F. Vaitkus į tai atsakė, kaip 
tikras drhusmingės karys, ge
ros mokyklos džentelmenas— 
Esu L. A. K. žinioj, ką jie įsa
kys, tai ir darysiu!

Tai vis žodžiai, kurie pa- 
perka žmones ir reiškia jie 
daug simpatijų. )

Šitai F. Vaitkus aplanko visų 
lietųyių šventovių šventovę,

-Karo muziejų

eigos giliai sujaudino F. Vąit- •A ' k * /» ■ '■ ' • . — K. * '
pasakė jčią kelis žodžius, ku-

Generolas Nagevičius,

galįma įeinu, renku žinias. 
Tame su F. Vaitkum pasikal- 
hįejime pats nedalyvavau. Aš 
neturiu tos laimės ir galimu
mo dėl suprantamų gyveni
mo aplinkybių visur dalyvau
ti. Bet tdi smulkmena, kuri 
musų gyvenimo sąlygose vis 
dėlto labai yra budinga. Juk 
iš Lietuvos istorijos tų vyrų 
rengėjų pavardžių neišbrauks.

■Taigi į Lietuvos gyvenimo 
niuriąs dienas F. Vaitkaus at- 
skridimas daug gyvumo įneše. 
štai Šiandien jau gauta ekstrą 
žinia, kad Italijos Abisinijos 
karas prasidėjo, kuris netie
sioginiai liečia ir Lietuvą. Visi 
klausia, koks bus rytoj Euro
pos likimas? O juk jei Euro
pos valstybės įsivels į karą, 
tai pirmi jpę šūviai Lietuvos 
teritorijoj pasipils! Taigi, F. 
yąitkaus atskridįmas ir lyg 
šį nejaukų klausimą, tą bu- 
siamos tragedijos nujautimą 
nustumia į antrą vietą ir ne
jučiomis gimdo viltį ir pasi- 
džiaugimą, kad vis dėlto yra 
kas Lietuvos likimų sųsirupi- 
nę, vis dėlto yrą kilnių vyrų, 
kurie Lietuvos žmonių garbei, 
jų gerovei toli už Atlanto va- 
denyno kruta, darbuojasi ir 
siunčia į Lietuvą sparnuotus, 
pasiryžėlius^ jąųnikaičius, įku- 
rie skina Lietuvos žmonėms 
gęresnę, grąžinę, laimingesnę 
ateitį, Juntąme, skad nesame 
mes vienišiai ir, jei reikalas 
bus, drąsiau stosime į kovą 
su Hittlerio sufanatizuotais 
XX amžiaus civilizuotais bar
barais. V
** korespondentas.
Kaunas.
Spalių 3 d., 12 v. nakties.

kos lietuviai darbininkai tvir
tiną, kad š. Amerikoj ir bend
rai Europoj jau tie šokiai visai 
apmiršti, tik dar tangoi yra už
silikęs. O čia SSSR fabrikuos 
samdomi šokių mokytojai, kad 
darbininkus šokti mokytų ir 
taip tik tuos jau kitur atgy
ventus šokius. Kartu su Jokiais 
■ >as mus įeina į madą ir vįso- 
dos puotos, kuriose dalyvauja 
;įk rinktine publiką iy būtinai 
dekviena puota Stąlino garbi
nimu pTąsideda, kaip nelygi
nant maldinguose namuose pie
nus pradeda valgyti tik tėve] 
musų sukalbėjus. ;

Ne veltui kaip kas pas mus 
juokiasi, kad tai nesą, SSSR 
antireliginis judėjimas, o tik 

šventuosius jau turime

Staliną, kuris tiek yrą malo-| 
ningas,, kad ūkininkams leido 
turėti vieną savo karvutę, o 
darbininkams leido be kortelių 
duoną pirkti ir pataria įsigyti 
gerus patefonus.

O, daug kas pas mus dabar 
pasikeitė! Na, imkim Jeimų 
ręikalą. Seniau patikimas žmo
nos vyras, gerai vaikus augi
nęs, buvę 'visų pašiepiamas, 
niekas nepaisė šeimos gyveni
mo. Dąbąr sakoma, kad tik tas 
geras komunistas, kas kąšdien] 
savo žmonos nekeičia ir vaikus 
auginą, auklėja. Net dabar ves
tuvės keliamos, kas pirmiau I 
buožių atrugą buvo vadinama. 
Mokyklose buvo užvestą tokia 
tvarką, kąd mokytojas išimti
nai ųuo mokinių priklausė. Jie, 
maži vaikai, sprendė mokytojo

mokyklose nėjo, I priimami, tai tokių bedarbių 
mokytojas pataikavo tik pavidale ir nemažas skaičius 
—Dabar jau bus. žinoma, jų likimu nėra 

mokykloms grąžinta drausmė, reikalo rūpintis, bet vis dėlto 
net’ laipsniai įvesti, visai kaip jei butų dąrbo ir jie galėtų 
pąro laikais;, nes ųipkiniams ir dirbti.
priverstina uniforma įvedama, Baigiu rašyti ir gaila, kad 
juk š. Ąmerįkpj, tųr būt, to čia SSSR negausiu pasiskaityti 
nėra. Įjąį» M jums parašiau. O< jei

Aukštose ipokyklosą profe- susektu Stalino agentai kas tai 
šoriai irgi buvo studentų viso-Į rasė, tai sudiev laisvė! 
k|u budu kontroliuojami,
dabar jau tai išgyvendinta. Žo-ltųr perša demokratinę tvarką, 
džiu, daug, daug kas seniau tai leiski ir čia, kaip J. Orma- 
skąitėsi kontr-revoliucija, da- nas, Kielienė ir kiti A Ameri- 
bar visai staiga įgyvendinama; kos valstybėse laisvai mums 
o seniau už tai buvo žmonės darbininkams išsitarti ir lais- 
šaudomi ir yisą tai daroma vai pasiginčyti. Bet jei Orma- 
Stalino vardų, jo palaiminimu. ;
Tai mums dabar sunku su
prasti, kaip Europos ir š. 
Amerikos darbininkai gali ko- L 
munistams patikėti ir eiti vi
sur bendru frontu, kad tiek 
daug jie manievrų yrą padarę 
ir vis save visai neklaidingais Į 
skaito, o kįtus prakeiksmui 
keikte keikia, šmeižia, murzi
na, o patys savų veįdo nematą.

Jums sunku kitur gyvenan
tiems suprasti, kaip čia mes 
esame pasilgę kito gyvenimo, 
štai jums pavyzdžiai. Kinuose 
visų einamą žiūrėti užsienio 
filmos, kurios pąs mus sutrau
kia neišpasakytas žmonių dau
gybes. Nors tai butų visai 
menkos vertės dalykas, betgi 
visi žiuri ir gėrisi, o vieų tik 
dėlto, kad per tą filmą norį 
bent kiek užsienio gyvenime 
pamatyti, kitu oru pakvėpuoti. 
Čia jau iki gyvo kaulo įkyrėjo 
tas amžinas yisukuo gyrimasis. 1

Dabar SSSR visi laikraščius 
skaito, bet ilgų straipsnių, o 
ypač vietos kausimais jau nie
kas neskaito/ b seka užsienio 
kroniką, feliatonus mėgsta 
skaityti. Berods, mes čia turi
me ir lietuvių Įeidžiamus laik
raščius, tai Priekalas ir Rau
donas Artojas, žinot, vargu 
kur kitur tiek dvasios ubagys
tės pasireiškia kaip Raudonam J 
Arfojuj. Duodama veik išimti-, 
nai stambių komisarų kalbų 
vertimai ir nieko savo be aša
rojančių trumpų žinučių iš vie
tos smulkaus gyvenimo ir tuš
čios pigios ągitącijos, be jokios 
minties, be jokios kūrybos. Vis- 
kąs čia aįrųdo išromytą. Net 
klotis ir te> Art0"
W nesugeb#. Priejtąlas bent 
iSąiMtyti o

■ «. . -X « . - nio!comums čia atvykę iš š. Amen- Derą.

Stebėtis reikia, kad per tą 
laiką SSSR lietuvių tarpe ne
atsirado bent kiek gabesnio vy»

didvyriai, kurie tik kitus pa-
tai vis atrodo sprindžio 

mėgdžioti gali. Beje, raudonoj 
armijoj, ypač aviacijoj yra ke
letas visai šaunių vyrų, betgi 
lietuviu tarpe jie visai nesiro
do. Daug yra lietuvių gelžke- 
JįjęČių, kurie žinomi savo gera 
tyąrka, rųpestingumu, bet jie 
nėra komunistai, tad toliau ne
gali prasimušti. Jei kas mano, 
kad iš kitų kraštų atvykę dar
bininkai gali dar .labiau mus 
suagituoti/ tai labai klysta. 
Antraip, jie komunistų tarpe 
sukelią daug visokių abejonių. 
Štai kad ir lietuviai atvykę iš 
S. Amerikos stebina mus savo 
atvirumu, gera išvaizda, drą
są. pągaliau nuolatine Šypsena 
veiduose, kuri mumyse tiesiog 
pavydą kelia. Ir tik iš jų mes 
jsitikinam, kad 

į jau bloga, kaip 
lama*

Ir vistiek kai 
vyksta net iš š. Amerikos ap
lankyti čia gyvenančius gimi
nes, o mes net į k artimą Lietu
vą negaunam leidimo atvažiuo
ti savųjų pamatyti ir savo 
akimis įsitikinti kaip Lietuvoj 
gyvenama.

Mums visai nėra svetima, 
kąd visam pasauly siaučia sun
kus * ekonominiai laikai, kad 
daug yisur yra bedarbių, bet 
jų yra ir SSSR, tik kitokiame 
Čia pavidale. Ir čia badauja 
tie, kurie seniau priklausė tur- 

I tingesniam, luomui. Dabar jie 
likimą. Na, žinoma, mokslas visko netekę nė visur j darbą 
tuomet joks mokyklose nėjo, priimami, tai tokių bedarbių 
nes mokytojas pataikavo tik pavidale ir nemažas skaičius 
savo mokiniams. Dabar jau bus. žinoma, jų likimu nėra

juokiasi, kad tai nesą, SSSR 
antireliginis judėjimas, o tik 
neoreliginis Ajųdėjimąs; Girdi, 
šventuosius jau turime —- mi
rusį Ėeniną ir dabar dar gyvą j

kitur ne taip 
čia mums ka-

kas iš jų at-

‘i

Laiškas iš Leningrado
s (per malonę)

■■—aayai 

apsirėdymas ir pamėgimas ge
riau, gražiad ’ užsilaikyti, bet 
vis dėlto negalėjom patikėti, 
kad Amerikos darbininkai 
net savo auto galėtų turėti 
Pas mus toki dalykai skaitomi 
buožių prietarais ir smerkiami; 
berods, paskutiniais metais jau 
paleistas obalsis: bukit turtin
gi ir gerai gyvenkit. Bet ką 
tai reiškia. Dirstelkim į praei- 
tį.

Kaip pradėjo kurti kolcho
zus, tai buvo draudžiama bet 
kokią nuosavybę turėti. Net 
ėjo ginčai ar višta leistina lai
kytį. ,Tai ne j uokai, tai tikra 
teisybė! Varu ūkininkus varė 
į kolchozus ir iš jų viską atė
mė, ką tik jie turėjo. Ūkinin
kai pfiešinos, gyvulius naikino, 
skerdė, visus savo daiktus sku
bino kokiu nors budu likviduo
ti. Kiti visai vengė ieti į kol
chozus. Vienur/ kitur net buvo 
sukilimu. Kiek tuomet iššau
dyta ūkininkų, kiek jų į ka
torgą išvaryta, kiek jų kalėji
muos žuvo, 
skaitys. Ir dažniausiai 'vis tai 
dėl menkų dalykų žmonės žu
vo. Neleido jiems turėti net 
keletas savo gyvulių! O dabar... 
dabar jau galima turėti karvę 
su keliais veršiais, kiaulę su 
paršais, vištų kiek nori, net 
arklį žada leisti nuosavą laiky
ti. Jau net savų nuosavybėn 
duoda kelis ha žemės daržams 
užvesti. Štai dabar.jau ir mais
to visi daugiau turi. Taigi ar 
buvo prasminga s.eniau varu 
varant į kolchozus neduoti tu
rėti net keletas savo gyvulėlių! 
Kiek dėlto turėta nuostolių, 
kiek įsippnių išžudyta, o dabąr 
sako bukit turtingi! 

. J ‘

Jau dabar veik reikalautą 
reikalaują, kąd komsomolas bu
tų švariai apsirėdęs, o seniau 
tokius frantus * pajuokdavo ir 
buožių išperomis vadindavo, 
šokius anuomet buvo galima 
šokti veik tik tautinius ir 
viso šokiai buvo ujami, o dą- 
bar šokama fokstrotą, tango |r 
visokius kitokius puslaukinių 
■tautų modernizuotus šokius, o

Buvau Leningrade. Geležin
keliečiams vi^ur tenka pabu
voti. Dabar transporto tvarky
mas pas mus pifinoj vietoj. Vi
sur prižiūrimi keliai, taisomi 
plentai, tvarkomi gelžkeliai. 
Bet gelžkeliuos iki tinkamos 
tvarkos dar’^lafiai toli. Tik 
svarbesnių - linijų traukiniai 
tvarkingai ir punktualiai vaikš
to, šiaip antrose linijose tvarA’ 
ka visai nepavydėtina. Trauki-’ 
ninai vėluoja, švaros nėra, be 
to, daug vagiliauja. Bet tiek 
to. Būdamas Leningrade susi- 
duriau ir iš š. Amerikos atke? 
liavusių lietuvių čia savo gimi
nių atlankyti. Tai, rodos, tik
ras iš profesijos darbininkas, 
;bene iš Baltimorės siuvėjas, 
Juodos, Jesaitis.

Jis atvyko iš SSSR per Lie
tuvą., Tai malonus vyras, atvi
ras, kalba gražiai lietuviškai/ 
moka šiek tiek ir rusiškai, tai
gi jam .buvo lengviau su musų 
gyvenimu susipažinti, nes turė
jo progos su masėmis susidur
ti. Kaip jam SSSR gyvenimas 
ątrodė, jis čia bent kiek susi
lėkė kalbėti, bėt ’mes iš jo pa- 
tyrčm, kad jis yra tikras dar
bininkas ir iš kapitalistų kraš
to atvykęs; tenais turi savo 
nuosavą automųbilj, na, tai 
mums visai čią nesuprantami 
daikthi. Jtik SŠŠR darbininkai 
dar šiaip visokių patogumų bu-: 
tpių gyvenimui'1 neturi, bet kad 
įsigyti ne.t savo automobilį, tai 
tikrai reikia turėti daugiau 
kaip pakenčiamą uždarbį. O 
įia teko patirti, kad š. Ameri
koj esą ir daugiau tokių dar
bininkų, kurie turi savo auto
mobilius. Mums, diena iŠ dienos 
čia kalama, kad kitur visi dar
bininkai vien tik badu minta. 
O čia šitokį dalykai _ dedasi. 
|inoma, dabar visai mums su
prantama, dėlko iki šiol nesu
laukėme $. Amerikoj ne tik 
komunistinės, bet> ir Jkitpkip.s 
levdliucijos. O čia mums mul
kinamos akys. Toksai dalykas/ 
kaip tasai auto, į mus čią pa
darė begalinio įspūdžio. Berods/ 
jau mus visus ‘stebino buvusio

' ’ i
Dabar komunistai visur ki

nas, Kielienė butų SSSR bent 
kiek pradėję Stalino tvarką 
kritikuoti, tai esu tikras, kad 

^menkos daugiau nebūtų 
matę, jęi bent S. Amerikos 
buožių valstybės atstovas juos 
iŠ kalėjimo kaipo savo piliečius 
išimtų ir juos namon į §. Ame
riką pargabentų.

Įsakaįtis-gelžkelietis.
Tarp Leningrado ir Minsko 

Rugsėjo m.

tai nežinomojo kareivio kapą 
—Karo mųririM* Vakarinės 
prie nežinomojo kareivio ąpr' 
eigO^ giliai sujaudino F. Vait
kų ir jis trumpai reikšmingai 
pasakė čia kelis žodžius, ku
rie daug kam ašąras išspaudė.

Generolas Nagevičius, tas 
ne sentimeptų vyras, daug 
gyvenime . matęs, ' patyręs ir 
tai sutikęs F. Vaitkų prie ne
žinomojo kapo karo muzie- 
jaus sodely prabilo į F. Vait
kų keletu jauĄinįngų žodžių įr 
pats susijaudinęs sako, kad 
jam Čia lietuvaite įteiksianti 
aukščiausią dovaną, kokia 
šioj vietoj tik rinktiniems kil
niems svečiams, retais ‘atsiti
kimais, duędama, tai gyvą ro
žę nuo nežinomojo kareivio 
kapo ir prašė nuvežti ją į £. 
Ąmeriką broliams lietuyiams. 
F. Vaitkus susikaupęs, įpinųtę 
patylėjęs, giliai susijaudinęs; 
tikrai nuo širdies tvirtąjį pra
bilo—Dėkui, aš tai padarysiu! 
—Kuklu, gražu ir džiaugsmin
gi

: ^ippųės vis tąi stebi, regį ir 
F. Vąįtkui ovacijas kelia, il
giausių metų linki.

Viešbuty, kųriame susijęs 
F. Vaitkūs, visą laiką burįąį 
žmonių gatvėj stovi ir ką stebi 
bene pamatys F. Vaitkų.

F. Vaitkus labai gražų 
sikalbėjimą darė Lietuvos įr 
kitlJ žurnalistą^.

jp h p^psikalbgjimį pė 
visi laikraštininkai pilnai ąt- 
ppS$0jo.
W dąuselio Ipikra^te _ J. _ •• f . * ■ ‘ ‘ (

kas dabar su-

SUSILAUK® DAUG 
NORINČIŲ

Mabel Bell

ŲORCĮIESTEp, MASS. — 
Mabel Bell paskelbė, kad ji iš
tekės už kilę kurį vyrą, kuris 
ąpsiims rūpintis jos motina. 
Gražioji mergina susilaukė 
tūkstančius pasiūlymų iš visos
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VOKIETIJA NEDRĮS PAKELTI RANKOS 
PRIEŠ LIETUVĄ, SAKO A. KALVAITIS
šeštadienio radio kalboje konsulas pareiškė, kad 

Klaipėdą nuo Vokietijos dabar saugoja 
susidariusios politinės sąlygos

Lietuvės Konsulas Chlcagbje, 
Antanas Kalvaitis, šeštadie
nio vakare per radio stotį, 
W.C.F;L. pasakė Sekamo tu
rinio kalbą:

Šiuo momentu, kai Lietuvos 
vardas linksniuojamas tarptaus 
tinės politikos arenoje; kai Vo
kietijos atsakingi žmonės siun
čia Lietuvos adresu grąsini- 
mus; kada Vokietijos propa
gandos aparatas leidžia Įvairias 
insinuacijas rodos norėdamas 
įrodyti, kad lietuvių tauta ne
turi ekzistencijos teisės; kada 
Italijos-Ethiopijos karas virto 
realybe ir sugriovė žmonijos 
svajones, kad 1914 metų sker
dynės niekuomet nepasikartos, 

' visų tų faktų ak y vaizdo j e ir 
musų tarpe pasklido gandų, kad 
Klaipėdos Krašto grąžinimas 
Vokietijai—vien tik laiko klau
simas. Ne vieną Tš musų ima 
nerimas, kas atsitiks su Lietu
va, Todėl, lai man bus leista 
bent bendrais bruožais paana
lizuoti susidariusią padėtį ir 
pasidalinti savo mintimis bei 
išvadomis.

Henagrinedami Italijos-Et* 
hiopijos konfliktą, mes prieisi
me prie išvados, kad karas ga
li persimesti ir į Europą. Sank
cijos, kurias nesenai paskelbė 
Tautų Sąjungos nariai prieš 
Italjią, aišku, veda prie kom
plikacijų, prie valstybių bloka- 
vimosi. Anglija, kurios dabar
tinis konfliktas, užgauna gy
vybinius kolonijų interesus, 
ieško paramos Francijoj, kuri 
dėl tam tikrų išrokavimų, apie 
kuriuos pakalbėsime, vėliau, ne
visiškai sutinka su priemonė
mis, kurias Anglija norėtu pa
vartoti prieš Italiją .

Keblumai su sankcijomis
Visa eilė valstybių, kurios 

nepriklauso prie Tautų Sąjun
gos, tame skaičiuje ir musų 
kaimynas Vokietija, teikia Tau
tų Sąjungai rimto susirūpini
mo kaip efektingai butų gali
ma pritaikinti bausmę, skiria
mą užpuolikui. Atrodo, kad, jei 
valstybės, Tautų Sąjungos na
riai, ir pavartos ekonomines 
sankcijas, tai tik tuomi galės 
pasinaudoti ne Sąjungos nariai, 
nes tos valstybė turės didesnes 
progos pakelti savo ekonomini 
gerbūvį teikdami kariaujan
čioms valstybėms medžiagą ir 
prekes.

Ryšium su tokia paįrusia po
litine padėtimi ir turint galvoj 
Vokietijos ^aringą nusistaty
mą link Lietuvos, o ypatingai 
dabar, kada paaiškėjo Klaipė
dos Krašto rinkimų daviniai, su 
pro naciško elemento žymia 
persvara, sudaro iliuziją, kad 
Klaipėdos Krašto galime greitu 
laiku netekti.

• Bet giliau įsižiūrėjus j 
mą padėtį, mes atrasime 
eilę juridinių ir politinių 
torių, kurie išsklaido 
jos ultra-nacionalizmo 
ir mums teikia rimto 
tikėti/ kad Vokietijos 
mai neturi esminės 
ir yra vien tik padaras nesvei
kos vokiškos vaidentuvės.

Nagrinėdami Klaipėdos Kraš
to juridinį statutą, prisieina 
konstatuoti:
“Klaipėdos Kraštas, integrale, 
nedalinama Lietuvos dalis”.

1. kad Klaipėdos Kraštas yra 
tai integrale, nedalinama Lietu
vos teritorijos dalis.

’ 2. kad tasai kraštas. teko Lie
tuvai ne iš vokiečių malonės, 
bet tapo priskirtas Lietuvai 
Didžiųjų Valstijų.

3. kad Vokietija formaliai 
atsisakė nuo bi kokių į tą kraš
tą teisių ir tai užfiksavo savo 
parašu.

4. kad Didžiosios Valstijos,

esa- 
visą 
fak- 

Vokieti-
miražus 
pamato 
grąsini- 

reikšmėm

atiduodamos Klaipėdos Kraštą 
Lietuvai, su Lietuva, o ne su 
Vokietija sudarė tam tikrą 
koncenciją, Įpareigodamos Lie
tuvos Vyriausybę, valstybinio 
suvereniteto ribose, . saugoti 
konvencijos nuostatus ir dabo
ti, kad ji uoliai butų pildoma.

Todėl, Vokietija neturi jokios 
juridinės į Klaipėdos Kraštą 
teises net ir tame atvėjuje, 
jei konvencijos nuostatai ir bu
tų laužomi. Ta teisė priklauso 
Lietuvos Vyriausybei ir Didžio
sioms Valstijoms, pasirašiu
sioms Klapiėdos konvenciją.

Bet pokarinis laikotarpis 
mums rodo, kad valstijos nevi- 
suomet laikos duotų pasižadėji
mų ir laužo sudarytas sutar
tis. Tai aiškiai įrodo Lenkijos 
Vilniaus užgrobimas, Japonijos 
Kinijos dalies užėmimas, Pietų 
Amerikos karas ir dabartinis 
italo-ethiopų konfliktas.

Todėl, ir šiuo momentu ga
lime daleisti, kad ir Vokietija 
gali pasekti Italijos pėdomis ir, 
paneigus valstybinius pasižadė
jimus, eiti Mussolini ir kitų 
pramintais takais.

Pirm negu ieškoti atsakymo 
į šį klausimą, prisiminkime ne
senai nuskambėjusio Italijos ka
ringo tono aidus,. Nesėniai-gj 
Romoje buvo skelbiama, kad 
Italija nesutinkanti eiti į bi 
kokį kompromisą, kad Musso
lini neužsiganėdins siūlomoms 
koncesijoms ir kad jis apie 
taiką kalbės, kuomet Ėthiopiją 
galutinai užkariaus, šiandien 
vos porai savaičių praslinkus, 
karingas tonas jau atslūgo. Jau 
oficialiai skelbiama, kad Itali
ja neužimsianti viso Ethiopijds 
krašto; kad ji tenkihšis gavus 
tam tikrą Ethiopijos dalį. Klau
simas, kas atsitiks u‘ž savaitės, 
mėnesio ?
Jei Vokietija užpultų Lietuvą?

Tokias staigias atmainas ga
lima aiškinti tuomi, kad Italijos 
karas iššaukė visą eilę kffipli- 
kacijų, užgavo nekuriu valsty
bių interesus kurių gal Italija 
planuodama savo žygį ir nenu
matė. -

Dabar išsivąizduokiniė, kaš 
atsitiktų, jei Vokietija ginklo 
pagelba bandytų užimti Klai
pėdos kraštą ?

Pirmiausiai, kaip jau ankš
čiau minėjau, Klaipėdos Kraš
tas yra nedalinama Lietuvos 
Respublikos dalis, tad ir Vo
kietijos pasikėsinimas prieš 
Klaipėdą lygintu‘si paskelbimui 
karo Lietuvai .

Pasikėsinimas prieš Klaipėdą 
teoretiniai reiškia paskelbimą 
karo prieš valstijas su kuriomis 
Lietuva pasirašė Klaipėdos kon
venciją.

Paskelbimas karo Lietuvai 
Užgautų ir kitų Pabalti jos vals
tybių gyvuosius nepriklauso
mybės reikalus, nes aišku, kad 
Vokietija įsivėlusi karan, fiega- 
lėtų sustoti Lietuvos ribose. Ji 
eitų pagal nustatytą Rytų eks
pansijos programą, kol atsiek
tų visišką Baltijos Juros, domi- 
naciją.

Toksai Vokietijos įsigalėjimas 
nepakeliui Rusijos interesams, 
nes vargu ar Rusija panorė
tų, kad Baltiją kontroliuotų Vo
kietija.

< Vokietijos įsigalėjimas Pa- 
baltijos pakraščiuose taptų pa
vojingas Franci j ai ir Visai ei
lei iiaujai susitvėrusių valšty- 
bių.

Šios sąvokos pilnai pasitvir
tins, jei mes pažvelgsime į pas
kutinių savaičių politinius įvy
kius. Dar nenutilus garsams 
Hitlerio karingos kalbos, ku
rioje jis grąšino Lietuvai gink
luota intervencija, Didžiųjų 
Valstybių ambasadoriai Berly
ne įteikė Vokietijos Vyriausy
bei notas, kuriose pareiškė, kad

Lietuva Klaipėdos Krašto kon
vencijos laikosi. Tbdei, jei tiė 
Vd-kietijoš grąsinimai vintui 
realybe, tai visa kaitė už tai
kos ardymą tektų pakelti Vo
kietijai;

Vokiečiai tebandą lieituviams 
kinkas drebinti

Prančūzijos atšiš&kymaš ko
operuoti su AUglijA prieš Ita
liją, vartojant tnilitkriries san
kcijas, taip pat Šį tą įrodo. 
PrdnctizijA bAisavo už sankci
jas it pasižadėjo pildyti Tacitų 
Sąjdngbs paktė numatytus 
prieš Užpuoliką nUdšt^tUs. Bet 
reikia, spėti, kad nUo militarių 
šaiikcijų sdsilaiko vien tik dėl
to, jog Europos taikai taip pat 
grįšią pavojus ir, jei Prancū
zija visas jėgas ir atydą nu
kreips į Viduržemį ir Afriką, 
Europos taikos frontas, palieka 
atviru ultra nacionalistinėms 
Vokietij os avantiūroms.

Todėl, išvadoje, Lietuva tu
ri netik neginčytinų juridinių 
teisių j Klaipėdą, bet dabarti
nė politinė struktūra yra už
tektina garantija prieš Vokieti
ją, kuri dabar, Mussolini žy
giui nepasisekus, jokiu budU 
nedrįs eiti avantiuron ir sukel
ti pasaulinį karą. Vokietijos 
politikos vadai tai suprantą ir 
todėl pašitėnkina grūmojimais, 
grąsinimais ir koliojihiais, ku
riuos siunčia ^ LletĮivoš adresu 
ir rodosi ho’ri išbandyti lietu
vio nervų stiprumą ir jbos nu
gąsdinti; kad jie riėšipriėŠiiitų 
vokietinimo dUrbtii Klaipėdos 
Krašte.

Bet lietuvis tų gąsdlhifcij iii* 
paiso! ~~

tėtridami tuo, jie tūri viltiės; 
kad. zehgč busiąs iš^iiitūs* 
Ar byla bds iš liatijo nagrifię- 
jhirik; pahišk^ spalių Ž5 d;

Žengė Duvb rastas kaltas pa* 
dūręs BMttėtiiii iytihę d^rhCL 
ją, kurios lasai mirė. Nti* 
baustasis tai padare iš pavy
do, kad Bauer vedė jo buvusią 
mylimąją.
•r \ . > ? z j »

.a.

EPIG pliindš yra konstitucijos 
ribose”. Širicląir išvystė EPIC 
piahą prAšalinimUi bedarbės ir 
netufto Caiifdthijoje. (End 
Poveuty in GUlifornia).

Parodė iiaujas vąl- 
katos-turtuolio Kelly 

testamentas

■M***

7 C.C.C. stovyklų 
Ghicagos ąpielirikėj
šelpimo įstaigos praneša, 
d Ghicagos apiėlinkėje bus 
įdaryta 17 CCC stovyklų įvai- 
ims miškų prezerVavimo ir 
tiems viešiems darbams. 17,- 
0 jaunuolių dirbs per 6 mė-

tis. Jų nušovęs ir nusigan
dęs vagis pabėgo.

Jis berods pašovė ir vieną 
Edward Schmuldt, 50, 2046 N. 
Nebraska, nuo kurio kas tai 
atėmė automobilį.

mobilio nelaimėje
Sužeista, jo automobilyje vaįia- 

viišl Marcelė Jakienė; važia
vę į vakarėlį..

48 metų lietuvis Jonas Sin
kus biįvd tjž^Š^aą, vietoje, o 
Marcelei Jakįenei buvo per- 
skelta galva, kai jų automobi
lis susidūrė su kitų ties MAplė 
ir Ogden gatvių; BrooRfieldė.

Sinkaus ,maŠihą sUsidurė su 
Norman Oran; 28, 4914 Iowa 
ę.treęt^ Šinkai važiavo į vakarė
lį; Ąurproje, 6 Granas, lošti 
golfą Woodfidge Golfo kliube.

Gran aiškinasi esąs nekaltas 
dėl nelaimės. Jis sako; kad Sin
kus t bandė pravažiuoti pro 
kryžkelę nekreipdamas domės 
į raudoną trafiko šviesą. Ne
žiūrint aiškinimų, Grari bdvo 
sulaikytas inkvesttii.

^Sinkus gyveno adresu 4608 
S. Spaulding atfe, Yakienė, 4024 
S. Maple^ood. Be jų, automo
biliu važiavo dar du žifioriės.

tos moteriškes,, jos 
vis maišo dalykus 

sau ir kitiėžiš

Upton Sinclair Cfti- 
čagojė,.4ė&atuš su 

Hamilton Fish

Pareikšdama esanti mirusio 
turtuolio-valkatos * James Tho- 
mas Kelly giminaitė, Mrs. Ber- 
tha Morgan iš Shattuc, Ilk, pa
sirodė su nauju velionid testą' 
mentu. Anot turinio, visas 
$150,000 turtais yra jai paskir
ta 1 i it|WI

Valstijos rašybos ekspertai 
niistatė, kad testamentas yra 
saklastuotas.

Dėl Kelly tilPto šeši lietuviai 
buvo įsivėlę į heinaionumus. 
Kiti kurie dUr ląukia teisnib. U...... * "M 1 ,J-»» * V. ’»*' ,.«•'< .j*, '+'■!>*• ■ 1 . ,

UWiŠtO farsus ka
rikatūristas Sidney 

Smith
j., V. į.; , ’

,, j j, 11 * j

Automobilio nelaimėje netol 
Harvard, lik, vakar rytą buv< 
užmuštas karikatūristas Sid 
ney Smįtbį “kartūno” Andj 
Gupip” autorius. Kaip .nelaimi 
įvyko) nežinoma, nes niekas jo; 
nematė. Paaiškėjo, kad už savi 
piešinius Smith agudavo $150, 
000 į metus.

Pašekihijiigai praėji 
i Ghicagos Moterų 
‘ Kliūbo šokiai

anditas nušovė mote
riškę Northsidėje

Jkunas, 21 metų nežinomas 
ktUdaris šeštadienį vakare 
(šovė Miss Eilei! Andersori, 
23 N. Rockwell Street. Jis 
inde apiplėšti moteriškės 
aiituvę, bet ji ėmė priešin

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

PRINCESS TEATRE 
So. Clatk prie Jackson 
Antra savaite rodoma 

SOVIETU RUSIJOS FILMĄ 
“KAIMIEČIAI” 

. 2«fl Iki 2 vaL .kąadien . ,

PAIN-EXPELLER
iriiiii

Nuo 
Neuralgiškų

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą Ir tikrg 

palengvinimu

J. P. RAKŠTIS
)00 SO. KALSTEI) SJ

•.didžiausių aptiėKų Chiėaj

Su iri jais sėbrais abi sėdi 
grotų; prisipažino prie 

eilės apiplė^iinų.

už

Keturi žiaurus Ghicagos kri
minalistai pateko į polcijps 
rankas, kartu su dviejoms 
meilužėmis, yiena kurių nety- 

■čia visus išdavė. . ,
Mrs. Marie Goldsftein buvo 

atėjusi su prašymu į ktimipa- 
ilį teismą, Suuodę, kad kaš 
negerai, keturi detektyvai nu
sekė paskui ją į butą; Kėn- 
wood gatvėj e^ kur krimiiialįs- 
tai buvo užtikti. Jie prisipaži
no apiplėšę kelis bankus ir 
atėmė pinigus nuo Edwarc 
Witkowski, 4901 W. 31st, Ci
cero, apdraudos bendrovės 
agento. Suimtieji yra: Mrs. 
Gbldsteiri, jos sesuo, Ės.t&f 
Uarttnali, Frūnk PiiUlėy, Tlio- 
mas Gathright, James Radėc* 
ki ir Šabinei Gctfdstine. Viši 
jau yra atsėdėję po kelis me
tus kalėjiiiiūdsė ttž apiplėši
mus.

į GafŠUŠiš rašytojas (“Rąišto” 
aUtbriliš) ir buvęs kaiididatas 
į Californijbs gubernatorius, 
įufcum Sinclair, vąkar atvaįa- 
vo Chicagbn. Šiąn^ien, jis 4^" 
.tuos su New Yorkb republiko- 
nu; Hamilton*! Eisit, Temple 
Skolom rUmUpše, 3480 L&e 
Shorc Drive. Debatų tema “Ar

■ęš kahdictatas

i Sutraukę apie 200 rinkti] 
lietuvių publikos, Ghicagos T 
i tuvių Moterų Kliubo Šokiai į 
;ko pereitą, šeštadienį Del P 
do viešbučio salėje. Plačiau a 
įjuos rytoj* ♦

Motina 
nunuodijo du savo 

vaikučiais
Du ūiąži kūdikiai t neitkėtai 

mirė, kai jų molina, nieko blo
go nemanydama, panaudojo pa
senusią bateriją vietoj kuro. 
Iš degančios baterijos išsivystė 
nuodingos dujos, nuo kurių 
Vaikučiai nutroško.

Jie yra Mary Widick, ^35 N. 
Cicero avė., ir Shirley Widick, 
2 metųt amžiaus. Nelaimė. įvy
ko aukščiau paduotu adresu. 
Vaikučių motina, našlė, Mrs. 
Hollis Widick.

Mandeville Zenite iltį- 
teistas tisam dftižiui 

kaisti

į ’ A? «.

Rankomis padirbti
ACCORDlONS Į 

Puikiausios rūšies, 
žemiausiomis kai
nomis. Pamaty- 
kit mus pirm ne
gu pirkaite. Be 
obligaciją. Eks
pertai mokytojai. 
DYKAI KATA- 
LIOGAS.

INTERNATIONAL MUSIC COj 
1014 Blue Island Avė. Chicago

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rdSt.
Englewood 5883-5840 t 

Dar gražiau, modemiš- 
kiau (rengta. L

AR JUS EINATE Į BIZNĮ?
Tatfern ir Krautuvių Fikčeriai už' pigesnes kainas.

< Lehgvais išmokėjimais.
STANDARD STORE FIXTURE CO

644-648* W. Madison St. Monroe 5066.

FURNACE
TAISYMAS

40%
PIGIAU

BOILERIU

ANTANAS PbPtERA 
i Mirė .spąlio 18 d., 1935 m, 
9/ vai. ryte„-A9 metų ; amžiaus. 
Kilo iŠ MariUrtipolės apskričio, 
ąūnsku parapijos, Puskepurių 
Kaimo,.... ■. ,

Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime , 

b'rolj,. Mykolą, ir, broliene, seęprį 
Petrone, Bfooklyn, N. Y., pūs* 
broli Adomią iri Vincentą Bitu- 

, žąičiąj ię Vladislovą Zeįkųs pus
sesere Migliriienė, Ansoonih, 
Uonn. ir giminės, o Lietuvoj 
motiną ir , 4 , brolius JUną, Vin
centą, Petrą ir Stanislovą ir 
dvi, .seseris Elzbietą ir Kon
stanciją. ...

Kūnės pašąrvoas 4138 West 
į North Avė. . t . .

Laidotuvės įvyks trečiadieni 
spalio 23 iš koplyčios 2 vąl. pa 
pietų bus atlydėtas i Taūtiškąš 
kcUPl’DCS.

NūoŠįrdŽiaį įviėėiame ,visus 
gimines, draugus ir pažysta- ' 
mus dalyvauti ' šiose , laidotu- . 
vėeš.‘

Nuliūdę, . • .
Motina, Brolis, Brolienė, 
Sesuo, Pusbrolis ir 
Pusscscrov

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Lfaęhawicz ir Suims, 

Laidotuvėms rūpinasi Myko
las Popiera,' 1W N. CtafoH 

i AVeo Telj > Albane j9236. < v js i jj

MONIKA ATkpčAITIENfi 
po JŠyilŠ Petraičiuke

PersiškvrČ su šiuo pasauliu 
šeštadiėni spalio 19 diena, 2 
valanda ryto 1935 m., sulaukus 
28 metei amžiaus, gimus Lie
tuvoj vilhalių kaime, Nemakš
čių vai,, Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 7 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyra Juozapa Atkočaiti," duk
terį Aldona,: 5 iūetų amžiaus, 
seserį Ona Kajieniene, švogerj 
Kajena, o Lietuvoj motina Ur
šule Petraitiene, seserį. Roza
lija Vaičiene,. švogeri Petrą, su 
šeimyna*; seserį Antanina Vaz- 
dauskiėhę Šyo^erį Joną Va®- 
dauska šū .įseimyna, seseri Ma
rijona Bredehene.. švogeri Ru
deli, brolj Kazimiera Petraiti 
ir giminės. A .. . .... ' /

Kūnas pašarvotas randasi 
4092 Archer Avė.

Laidotuvės i^vks trečiadieni 
spalio 23 diėąa, 8:30 vai. ryto 
iš LiuJevičiaUs koplyčios i Šv. 
Dovido. parapijos t bažnyčia, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už i vėlinės siela, o iš ten 
bus nulydėta i ŠV. Kazimiero 
kapines® «*1

Visi ' NtonikoS Atkočai- 
tienes giminės, draugai ir pa
žįstami, e^at nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti, laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna- 
vima ir atsisveikiniiha.

Nuliude. liekame, . ,
Vyras, Duktė, Seserys 
ir Gimines.

Patatnaują laidotuvių direk
torius J. LiuleviČius, Telefonas 
Lafayette 3572.

DEGINIMUI PUODAI, kitur 
svarui 18cr musų - 1AA 
Kftlllft ' - ” „ d —
GROTEEIAI,'kitur svarui f gX 
ZOc; musų kaina . ""y 
VANDENIUI VIEDBIUKAI. 
kitur svarui 22ct 
musų kaina —.— 
PELENAMS KRATYTOJAI, 
kitur svarui 22c; 16
musų kaina -------------

Mes > turim® , paslrln- 
Jfclmui pilnį ■ ataką •

WH0I.E8ALE IB 
RETAIL

Kitų Furnace ir Boi
lerių daly® apkainuo- 
t o « proporcionalial 
pigiai. y

DŪMINES VAIPOS
7 coHu (lenkimas arba
paipa - -----------------•*VT
8 coliq (lenkimas arba
Pftlpd - - r T -1 - Į ~ I * II < ~ .»
O coliu (lenkimas arba 
paipa -__ —_________ 4of;
10 coliu (lenkimą® JĮE4 
arba paipa ..... ....

26 Gange Galvanizuoti.

ACME FURNACE REPĄ IR 
PARTS CO. [2 krautuves]

123 N. H AI.SiEIi ST !' I 
TeF. Heyinurkt’f-<•( to

1010 ST. ( II ARM S R(!A !
. Te!., 'Ma.v w> o;?. z2! ■

-^■s:'<JoiiN.P?
^^rSvi:OANS;andlNSl]RANGE
h Jeigu ręikaląūji pin/g'.i -t n t Morgioc n?

i apdiaudos mio ugnies, vėjo,sete.; atsi -

810 Wes! 33rd Street
TKI.in'ONAS: N Alt.l- :o!xi 2

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
J ■ RAŠTINĖJE r

Nuteistas į kalėj irtią viSafr 
strhžitii tiŽ nužudymą Dr. WaL 
ter Bauer, Mūh‘<ieViilė Zeilgė 
p'askelbė, kdd jo advbgritiH 
rėikaiatišbylbš pfefftdgrirįėji- 
nid. Jie žarht iškelti aikštėn 
koktūs tai užltjtia, serisacingus

_ , >' L' c 7-; ,

Kazittiiferas Bajorūnas
rfirė snaiių <17 d., 1935 m. 11:55 vai. ryto, .sulaukęs pusės 

ahižiaus. Kilo iŠ Panevėžio apskričio, Ramygalos parapijos, Paši
lių kainio5 Afeėrikoj išgyveno 23 metus. . ; . /

Paliko dideliame^ nuliūdimę mOteri Marijona, PO tėvais Ahdre- 
jh'itaitę, 2 dukteris Ženajida ir Stefaniją, 2 sūnūs Alfonsą ir Al
bertą,, ir daug kitų giminių, o Lietuvoj ferolj Mykolą- ir kitus 
giminės. , ... , , į ! . i

Kunks pašarvotas 12001 S. Hąlsted St.. Tel. Pullman 057,7.
Laiįbtuyėš i vyks, antradiėrih. spalių 22 3. I§ nhiriij 8f30 yal. 

parapijos- bažnyčią,, kuriąi iyyks 
elą. Po p’amaldų bus nulydėtas 

iminės, draugus-ges ir pažysta
me.

bus atlydėtas r Šy* Petn 
gedulingos pamaTdoš už 
į Sv. Kažijftiero kapines.

. ■ . Niioširdžiai kyi^įąr
’ ihuš-mds dalyvauti stos*

NuKOgi '-į - > .
Moteris, Dukterys, Sūnūs ir 1 Giminės*

, .. PątarnaųjąUaidotuvių direktoriai Syrewi^‘it' ŠŪŪiiš, Telefonas 
CįCėtči 294

THE DAILY 
BUSINESS D IRĘ CT ORY 

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJ®

Sis skyrius yra vedantas tikslu pagelMtl Attiki ūkdtytojhhai AĮ- 
sirastį kur galima nusipirkti įvairi* įjapBiBtl tf
daiktų, Intais? ir reikmenų. Jeigu ffi telpančių Čia skeTMinų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal ,Įf 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bua galima gauti.

ANGLYS “
COAL

PIONEER
Pocohontas Mine Run, tonas

$7.40, perkant 5 tonų lodą

STOGŲ DENGIMAS
ROOFING

2405 W..42nd St.
Phone Lafayette 6300
...... . . ....Hn»J įlinki. I... ■■■*■■■■... .

BOILERIAI
, tBftĮLERS 4

BOILERIUS TAIŠOM IR 
VELDINAM

24 valandų patarnavimas.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek . kaltuos, pataisyti.. Mes 
taipgi datoms visokį NlkortfUs 
darbą. .- * ' w . »> .

8216 So. Halsted Street 
T«L VTCtnrv 496K

... - — "      > .............. M. .■■■.

SHEET METAL DARfcAS
Bukit prisirengę pirm negu sniegas 

iškris
LEONARD ROOFING CO. 

3750 WaBace Street 
Tel. Boulevard 0250

GUAI»AND 
3240 South Archer Avenue, 

2 blokai i, vakarus nuo Ashland A ve.
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Kaune Snigte Snigo Celėmis Vait
kui Atvažiavus, Sako J. Yuška

Pirm išvažiuojant Amerikon kalbėjosi 
Vaitkum apie skridimo eigą

Sako, musų lakūnas padarė labai gerą 
įspūdį Lietuvoj

(šeštadienio “Naujienose” iš Vaitkus privažiavo vėl

SU

pasi- 
Lietuvos grįžęs Chicagietis, girdo sveikinimo šauksmai ir 
p. J. Yuška pradėjo pasako-į klyksmas. Valio! Vaitkui li

pant iš aųtomobiliaus žmonės 
pradėjo mesti gėlių žiedus. Gė
lės krito iŠ visų kraštų, kaip

ii apie Vaitkau^ sutiktuves.
Čia seka tęsinys).

(Tęsinys)
Tą pačią dieną, (sp. 2 d.) 

Vaitkus su palydovais nuvyko 
į Vytauto D. universiteto me
dicinos fakulteto rumus, kur 
guli Dariaus, ir Girėno lieka
nos. Vaitkui arčiau prisiąrti
nus prie tragingai žuvusių la
kūnų pirmtakunų jo veide ma
tėsi didelis susijaudinimas. 
Jis stovėjo pirmas prie jų

• * “• . ..M* «>«... A, v. * .

lemta tęsti žuvusiųjų pra-

mą džiaugsmą, kad dabar jau 
vykinu savo pažadą. Bet 
nuskridus šimtą kitą mylių 
pradėjo rodytis rukai ir to
liau skrendant jau nebuvo galL 
rtia matyti nei dangaus nei že
mes. Lėkdamas artyn. atvi
ros juros patekau į tirštas mi
glas. Pradėjau biskį nervuo
tis, bet paskui įtikinau savo, 
kad nervingumas nepadės pa
siekti Kauną. ,

“Leidausi pirmyn. Nuskri
dus apie 500 mylių į jurą nuo 
New Foundlando kranto pa
tekau į audros debesį,' Vėjas 
kaip pasiutęs spiegė, ,o' audra 
draskė lėktuvą ir |svaidė į vi
sus kraštus. ; Tarp audringų 
sričių pasidarydavo tuštumos 
ir lėktuvas krito kaip akmuo

sniegas. Vaitkaus takas buvo žemyn, Jausdamas pavojų iš
vien gėlių žiedais ; nuklotas, kilau 15,000 pėdiį .aukštumon, 

kur oro spaudimas silpnesnis.bet jis ne greit galėjo prasi
skverbti 
viešbutin.

pro minią ir įeiti Bet aukštumoje lietus su snie-
ku krito ir į truriipą laiką lek- 

: co- 
rninia vis dar nesiskirstė, bet • liti ledu. Bijodamas* kad lėk- 
su didžiausiu entuzijazmu b? 
paliovos šaukė Valio! ir Valio!

Vaitkus pasirodo miniai iš

Kada jis ir įėjo viešbutin, | tuvo sparnai apšalo bent

tuvas svorio nedalaikydamas 
gali nukristi, leidausi žemyn.

“žemesniam sluogsiiyj, oras
kraštų. Pirmas, kuriam buvo'^a^cno ir numetė jai gautas buvo šiltesnis ir nuo lėktuvo 

1 žuvusiųjų pra- gčles.
dėtąjį žygį. Ir jis, perlėkęs šauksmas.
audringą Atlantą, dėdamas džiaugsmas. Vyrai
ant jų karstų vainikus, prata- kaklus žiuri į Vaitkų ir mo-'
audringą Atlantą, dėdamas

rė:
“Brangus kolegos, jus pers

krido! Atlantą. Garbingai žu- 
vot... ‘Aš čia atvykęs iš ana
pus Atlanto susitinku su jumis 
ir galiu pasakyti vieną: iki pa
simatymo vėliau ar ankščiau.” 
Po tų žodžių Vaitkaus akyse 
sužvilgėjo ašaros. Pasitrau
kus nuo karstų L. A. K. pirmi
ninkas prof. Žemaitis ir aš 
paėmėm Vaitkų už rankų ir 
nulydėjom j automobilių. Jis 
turėjo vykti į Lietuvos viešbu
tį, kur jam buvo skirta gyven
ti specijaliam apartmente.

Gėlės, kaip sniegas
Prie viešbučio laukė tūks

tantinė minia žmonių. Kai

džiaugsmas.

Nesuvaldomas minios 
Neapsakomas 

Vyrai ištiesę

tinos kelia savo vaikučius, kad 
parodyti tą dausų viešpatį Lie-

Pagalios minia apsiramino. 
Vaitkus lydimas vyriausybės 
atstovų eina į savo butą* ^^r 
jo laukia apie šimtas įvmmj 
laikraščių reporterių. Vaitkų 
apibėrė daugybę įvairių klau
simų, į kuriuos nespėjo atsa
kyti. Bet paklaustas; kaip jis 
jautės skrisdamas per Atlan
tą Vaitkus atsakė:
“Džiaugėsi pradėjęs skridimą”

“Kada pakilau New Yorke 
iš Bennett aerodromą buvo idi- 
ališkas oras. Lėktuvas veikė 
labai gerai ir aš jaučiausi la
bai gerai. Jaučiau neapsako-

sparnų ledai tirpo. Kaip 
greit ledai nutirpo, aš vėl kilau 
aukštyp. Ten ant Atlanto ma- 

i ueirnasitiko du galingi prie- 
sa!7 Aukštumoj, kur. galima 
butų liųosiau skrįsti, tai snie
gas su šlapdraba apŠaldė lėk
tuvą, o žemiau atidros jį 
draskė, lengvai galėdamos nu
blokšti jį vandėhin.

“Nerąsdąmas kitokios išei
ties, aš kilau ir leidausi skris
damas per visą Atlantą. Blo
giausia buvo tai, kad vėjas 
tam ruožte per visą Atlantą 
putė iš šono tai. aš ir turėjau 
Skersu lėktuvu skrituir turė
jau dar su tuo kovoti, nes lėk
tuvas visą laiką buvo neša
mas į šoną. Prisiėjo vartoti 
daugiau gazolino negu buvo 
apskaitliuota.

“Motoras veikė ‘labai gerai. 
Radio buvo vienas iš geriausių.

■MMIHIHIIIHMii

A M E RlCA*$ SMOGTU ĖST C t G A R ETT E

■ Jis Sakyk man, mylimasis! Ar mes vi
suomet turėsime jaunų mindų?” OLD GOLDSf nėra būtinai reikalingas links

imam medaus mėnesiui. Bet štai kas YRA 
. tiesa. Net ir ką tik apsivedę pasirenka cigaretą 

JIS: Kodėl ne, my mop o s vi- tikrai švelnus, lengvas ir neįrituoja ger-
sur g ima gau i. Golds yra tokie ir dat'daugiau. Paban

dykit pakelį ... ir jus sužinosite ką musų saky
mas reiškia! > r ? u

©P.Lorilltrd Co.,Inc. /

NAUJIENOJ, phicago, UI.
1 ' . ^,"T" r" ’1 •

Lėktuvo blaškymas audrose 
kitų inštrumentų tąipgi nęsų- 
mai^e, r- veikė, getai. Ęęn 
yiąą Atlantą vėjams pučiant1, 
iš šono; aš buvau nustumtas 
riiib krypties tik 50 mylių kaip 
pasiekiau Airijos pakraščius.

Pirm nusileidžiant vaikė 
galvijus

“Skrisdamas per Airiją pas
tebėjau, kad benzino rezer
vas labai sumažėjęs. Pasižiū
riu gi, kad gazolinas teka iš 
vieno vamzdelio prie karbo- 
ratoriaūs. Pradėjau ieškoti nu
sileidimo vietos.• < Jau buvau 
netoli • Dublino aerodromo. 
Bet jo nebuvo galima rasti, 
ries miglos buvo, perdaug tirš
tos. Ieškodamas vietos nusi
leisti skraidžiojau per pusę 
valandos. ..g j . . >

“Prie Balenrobės ’ pama
čiau 'pievas. • f Bet ten buvo 
daug galvijų ii*? nebuvo galima 
nusileisti.,' . Aš turėjau skrai
dyti labai žemai v kad tuos gy
vulius išvaikyti iš pievos. Bu
riant penkių i pėdų aukštumo
je pamačiati 'priešakyje ce
mentinį volą. Greit susukau 
lėktuvą į šalį ir leidžiantis 
vienas 'sparnas užkliuvri. O 
koks, buvo to rezultatus 
jau žinote. '

“Iš pradžių pasirodė, kad 
lėktuvui mažai £alos padary
ta. Maniau* kad sutaisius, ga- 
ėsiu skrist į Kauną./ Bėt, rei

kalaujamų dalių iiebuvb gali
ma gauti vietoje, o kad tin
kamai sutaisyti butų ėmę daug 
laiko. Tokiu b.udu, * man ir 
prisiėjo su svetimais lėktuvais 
baigti kelionę’/ •

Kaip tik Vaitkus atskrido į. 
Kauną, Tautininkų Kliube 
jajp buvo surengta bankietąs. 
Tąi pirmas Vaitkaus vaišini
mas Kaune. Bankietan buvo 
sviesti ministeriab , aukšti ka
rininkai, vyriausybės, - atstovai 
ir jų žmonos. - Tiems, kurie 
buvo kviesti . bąnkietan, buvo 
išsiuntinėta pakvietimai, šiaip 
publikos neįsiĮejįdo. i
Banketas Vaitiekus pagerbimui

Vargu kamino matyti taip 
puošniai, įrengtą/svetainę. Taip 
puošniai parėdytus stalus. 
Vaitkus sėdėjo, apgaubtas gė
lėms. Vakarlaiku val
stybės atstovai* i sakė jautrias 
sveikinimo kalbas. Kiekvienas 
maždaug taip pareiškė, kad šis 
Vaitkaus žygis yra reikšmin
gas Lietuvai ir užsienyj gyve
nantiems lietuviams, o bendrai 
ir viso pasaulio žmonijai. 
Svarbus tuo, kad tokiose oro 
sąlygose dar nej vienas lakū
nas nebandė skusti. Perdaug 
butų ruzikinga# Vaitkus pa
rodė ištvermę,, gabumus išsi
sukti nuo gresiančių audrų 
pavojų. Ir jis perskridęs At
lantą — Šiąndįen ,su mumis. 
Su mumis, ątiikęs herojišką 
žygį pasaulio akyse. Jis yra 
ihusų tautos herojuj. Mes 
džiaugiamės juo daugiau negu 
žodžiais galima pasakyti, .

Jau buvo vai. nakties kai 
visi skirstėsi ir ėjo namo pa
lydėję Vaitkų iki Lėtuvos vieš
bučio.

; r- < 1 i * '■ . ;
? * ‘ • ■

Iškilmingai sutiko Vaitkienę 
1 Prieš atvyksjant poniai Vait
kienei į Lietuvą^ Feliksas nu
važiavo j Virbaliaus stotį ją 
pasitikti. Iš Virbaliaus abu at
važiavo į Kauną tarptautiniu 
traukiniu. Tuo laiku Kauno 
stotis buvo apstatyta specialia 
sargyba ir būriais Kauno poli
cijos, kad Tšvengus didelio su
sigrūdimo gatvėse. Svečių 
laukė gėlėmis papuoštas auto
mobilius. r /

Kada traukinis sustojo, sto
tų e jau buvo susirinkusi dide
lė minia žmonių. Moterų or
ganizacijų 
moteris, 
mergaitės su bukietais 
laukė, herojaus žmonos, 
jus Marthai iš stoties, 
griausmingas “Vualio”, 
pradėjo grūstis artyn, 
įteikus jai gėles, fiet p.

O 
tai

Vaitkus ir 
prie puoš-

su savo vyru nudundėjo į Lie
tuvos viešbtį.
v Tą vakarą kai ponia Vait
kienė atvyko Kaunan, Valsty
bės Teatre jos ir Vaitkaus pa
gerbimui buvo surengtas iškil
mingas vakaras. ' Teatran bu
vo leidžiami tik tiek žmonių 
kiek galėjo tilpti, 
jo žmona sėdėjo
naus stalo estradoj. Čia Vait
kui Resp. Prezidentas Antanas 
Smetona įteikė Vytauto Di
džiojo ordėną, o L. A. K. pir
mininkas prof. Žemaitis 500 
litų dovaną ir aviacijos auk
sinius sparnus, kaipo L, A. K. 
garbės nariui. Trečią dovaną 
Vaitkus priėmė iš Drobes 
Bendronvės septynių ameri
kiečių, 1,000 litu ir du kostiu
mu, — kareivišką ir rivilį. 
Sekančiai dėjo dovanas ant 
stalo, kur Vaitkus ir jo žmona 
sėdėjo organizacijų atstovai ir 
pavieniai; asmeųis. Skirtingų 
dovanų suvirš Šimtas net 
Vaitkų gajvų nebuvo galima 
matyti.

Vaitkus širdingai dėkoja už 
pagerbimą ir dovanas. Salėj 
mirtina tyla. Vaitkus sako: 
“Nežiūrint kur aš busiu, ar 
Lietuvoj ar Amerikoj, ar ko
kioj kitoj, šalyj, ant mano lėk
tuvo visados bus Lietuvos žir
gas”.

Publika tuos žodžius ilgir- 
dus griausmingai pradėjo 
šaukti, “Valio”, “Valio”, Musų 
didvyris Vaitkus Valio”. Tas 
jų šauksmas' tiesiog nebuvo 
suvaldomas. Manė kad or
kestrai griežiant publika nusi
ramins, bet. pastangos veltui. 
Nerasdami geresnių priemonių 
publiką nuraminti, užleido 
scenos uždangalą ir tik tada 
pp kiek Taiko publika nutilo.

Padarė Lietuvoj labai gerą 
įspūdį

Vaitkus padarė Lietuvoje 
nepaprastai didelį įspūdį. Vi
si jį gerbia, juo džiaugias. 
Bet tą džiaugsmą, taip atrodo, 
lietuviai : negali , išreikšti žo
džiais, kdkį jie jaučid savo 
širdyse, p , ■ • g

Man grįžtant Amerkon Vait
kus pasikvietė pas save ir mu
sų pasikalbėjimas tęsėsi apie 
valandą laiko. Tarp kito ko 
Vaitkus prašė, kad sugrįžęs 
Chicagon pasveikinčiau nuo jo 
visus Atlass valdybos narius, 
ir kitus centro ir lokaliu ko
mitetų narius.

Rytbj tilps “Naujienose” Jo
no Yuškos pasikalbėjimas su 
Lietūvbs kaimiečiais ir fabri- 
kų darbininkais apie Vaitkaus 
transatlantinį žygį.

— F. Balam.

sekretorius, bet iždininkas, pre
zidentas, legalus patarėjas. Bu
vo tad prieita vienbalsiai prie, 
bendros nuomonės, kad p-lč 
Jurgeliutė nebuvo kalta Deve
nio paskolos davimo reikale.

Taipgi pasireiškė bendra nuo
monė susirinkimo dalyvių, kad 
neremti nė vieno tų kandidatų, 
airiuos stato bendras fašistų- 
sąndariečių frontas. Didelė di
džiuma SLA. narių yra pažan
gus žmonės, o ne fašisitnio 
nusistatymo, tad tiktai pažan
gioj dvasioje vedant organiza
ciją, ji gali sėkmingai augtų 
bujoti.

Atrod.?, kad šiais rinkimais
SLA. Pildomąją Tarybą eis 

<ova tarpe pažangaus elemento 
ir fašistiniai-sandarietiško fron
to—P. B.

Reikalauja mirties bau
smės Mandeville Žengei

Valstijos prokuroras Cough- 
in vakar teisme reikalavo mir
ties bausmės M’andville Žengei, 
kuris padarydamas lyties ope
raciją nužudė Dr. Walter J. 
Bauer. Vakar pasibaigė bylos 
nagrinėjimas ir prokuroras ir 
gynėjas sakė paskutines kal
ias į prisaikintuosius, kurie 
išneš nuosprendį. Zenge prisi
pažino operaciją Dr. Baueriui 
padaręs.

PRANEŠIMAI

CIASSIFIED APS ]

Business Service 
Biznio Patarnavimas

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Lomr Distance 
Furniture and Piano Movint?

3406 S. Halsted Street 
Phonte Yards 84OX

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus, namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai ryto 
iki ‘ ‘ “
10

8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
ryto iki piet. 
LANDLORDS BUREAU nF 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunų instrumentų 

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

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

Gitara $4.50. Visi bubnai.
GOLDSTEIN MUSIC SHOP 

914 Waxwell St.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai -

Pažangieji SLA. vei
kėjai sudarė koalici
nį kandidatų sąrašą

narės ir pavienės 
ir didelės, ir mažos 

gėlių 
Išė- 

suužė 
Minia 

, k^d
- , .. .r -•kiene negalėjo tiek gėlių pa
nerti, kiek jai jią buvo skirta..

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 31d. 
Metas tuoj visiems rašytis

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS
Ofisas atidarąs

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

’ Kreipkitės: < / ■ 1
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

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

furKočiai Palikti pas mus 
UŽ storage ir pataisymą 

Taipgi kautai paimti i mainus, 
juodas pony kautas ... 

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

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

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO., 

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PERDAUG SVERTI PAVOJINGA JUS U 
SVEIKATAI 

Numažlnkit svori Baugiai su 
METABOLIN

Dykai medikais egzaminacija Ir patarimas. 
Keturių savaičių gydymas kainuoja tik 
$5.00. Telefonuokit, ralykit arba atsigaukit. 

Metabolin Laboratories, 
CO1 NORTH STATE STREET, Chicago, III.

Pbone Delaware 0557

CIASSIFIED ADS
.  Į II ................... N 

$18
$24
$38
$24
$32

. $26
$44 

$150

.. $8

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

IEŠKAU darbo i tavern už por
teri arba prie baro. Esu patyręs. 

JOHN KAMARAUSKAS
3454 So. Halsted St. Boulevard 8939.

----- O—

IEŠKAU darbo už virėja ar pagal
bininke ar prie indų plovimo. Turiu 
ilgų metų patyrimų. Esu blaivas ir 
geras darbininkas. Tel. Yards 4845 
Klauskit Vincento Tamašausko.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

IEŠKAU pusininkės ar pusininko 
; Taverno bizni,

7021 So. Stoney Island Avė.

IEŠKAU pusininko i Tavem su 
$800.00.

Delaware 3962

Chicagos pažangus lietuviai, 
SLA. atsiklausę daugelio kitų 
kolonijų SLA. veikėjų, sudarė 
pažangų koalicinį tikiętą, kurį 
vertėtų visiems pažangiems 
SLA. nariams nominacijose ir 
rinkimuose remti. Tinkamais į 
SLA. Pildomąją Tarybą, po pla
taus ir visapusiško pasitarimo, 
rasta šie asmenys:

Adv. F. J. Bagočius, preziden
tas, /

J. K. Mažiukna, vice prezi
dentas,

Petronėlė Jurgeliutė, sekre
torius,

Adv. K. P. Gugis, iždininkas,
Dr. Stanislovaitis, daktaras^ 

kvotėjas,
Eufrazina Mikužiute, iždo glo

bėjas,
Miliauskas, iždo globėjas.
Kiek teko nugirsti, tai buvęs 

kiek platelesnis pasitarimas 
p-lės Jurgeliutes reikalu. Kai 
kurie buvo prisiminę priekaiš
tus, kad jai sekretoriaujant 
buvo . duota Devenio paskola. 
JMinėtos paskolos klausimas 
sukėlė daug nemalonumų or- 
ganizaci j o j e. Bet plačiau \ iš-

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

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

Visi karai išrodo kaip nauji.
$10 įmokėti, kita dalį pinigų išmo

kėjimais arba mainysiu i kita karų.
P. WALTERAITIS 

4614 S. Western Avė. 
Tel. Lafayette 1329

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

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

PARDAVĖJAI reikalingi. Turi 
būt patyrė. Atsišaukit Roseland 
Tobacco ® Liquor, 11418 South 
Michigan Avė.

For Rent

MATYKIT MUSŲ AUTOMOBILIUS 
IR PALYGINKIT KAINAS

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

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

Triangle 7716 
Matykit Mr. Carine.

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

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.

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

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. Bei. 4845

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

1931 PACKARD, tikras custom pa
būdavo tas $285. 1930 Buick 57 sė
dau $254. Chlysler 65 sėdau $195. 
Statykit savo sąlygas. Western 
Motors, 3966 Archer Avė.

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

Atsišaukite
WALTER RUSINSKI 

519 S. Irvinu Avė. ,

Exchange—Mainai -
GERAS 2-jų flatų medinis 2511 

W. Harrison, 6 kambariai, . Geroj 
apielinkėj, arti gatvekarių- ir “L.” 
stoties. Priimsiu dalinį maina. 
C. W. Seijrnious. kamb. 1711, 77 
W. Washinjfton St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash

.Pamatykite 
pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

CALumt 5269.

Tad laimė kauniečiams, kad diskusavus Devenio įvykį, buvo *rJsa aJ^ 
buvo galima tas gėles sukrauti aišku, kad paskolų teikimu, jų S. 
į automobiliųKukame viešnia legaliu prižiūrėjimu užsiima ne 1000 s, statė* sV
buvo galima tas gėles sukrauti aišku, kad paskolų teikimu, jų
. . v I . v . 1___ -I.’ -_____________ __________ ________________

Real Estate For Sale 
Pardavimai

t

2 FLATŲ mūrinis, viškos. 
na $3,900. -

8185 So. Lawndale Avė.




